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1. Đặt vấn đề:

Độ tin cậy và khả dụng của thiết bị điện chính là nhân 
tố quan trọng quyết định kế hoạch và hiệu suất sản xuất 
kinh doanh trong các nhà máy sản xuất điện năng. Do đó, 
việc nắm rõ độ tin cậy và điều kiện vận hành của thiết bị 
trở nên cấp thiết nhằm đưa ra phân tích, đánh giá chuẩn 
xác đồng thời giảm đáng kể thời gian để ngừng máy sửa 
chữa, bảo dưỡng không cần thiết.

Theo số liệu thống kê hư hỏng máy phát điện từ tổ 
chức VGB PowerTech, (http://www.vgb.org/en/generator_
damage.html) cho thấy: trong 250 trường hợp sự cố máy 
phát điện thì có 45% sự cố xảy ra đối với stator, 45% sự cố xảy 
ra đối với Rotor và 10% sự cố còn lại xảy ra đối với hệ thống 
kích từ. Từ số liệu tổng hợp cho thấy rằng: việc kiểm tra, 
đánh giá định kỳ (Routine Assessment), đặc biệt đối với 
phần Stator và Rotor thật sự cần thiết nhằm đảm bảo độ 
tin cậy của máy phát điện trong quá trình vận hành.

Hình 1: Số liệu thống kê hư hỏng thiết bị máy phát điện của 
VGB Power Tech năm 2016

Theo kinh nghiệm từ các hãng chế tạo máy phát 
điện đã chỉ ra rằng cách điện thanh dẫn cuộn dây stator 
(Stator Bar Insulation) sẽ bị suy giảm hay kém đi nhiều 
trong một vòng đời vận hành của tổ máy bởi rất nhiều 
nguyên nhân khác nhau. Điều này đòi hỏi nhà chế tạo 
không ngừng đưa ra giải pháp cải tiến để giữ các thanh 
dẫn cuộn dây Stator Bar nằm chặt trong rãnh stator khi 
gặp trường hợp bị lỗi, một phần do không được thiết kế 
và lắp đặt cẩn thận khi gia công hoặc cách điện này ngày 
càng xấu đi sau khi quấn lại hay do không được kiểm tra, 
bảo dưỡng định kỳ đúng quy cách kỹ thuật. Mặt khác, 

chất lượng cách điện cuộn dây sẽ suy giảm nhanh chóng 
nếu các thanh dẫn rãnh stator bị lỏng cơ khí (Mechanical 
Looseness) do các nêm chèn không chặt hoặc do tỷ số 
điện trở bề mặt và điện trở tiếp xúc giữa các thanh dẫn 
với rãnh stator vượt quá giới hạn cho phép. Trong cả hai 
trường hợp này hư hỏng cách điện stator dưới dạng rung 
động cơ khí (Mechanical abrasion) và sự ăn mòn (Sparking 
erosion) điều dẫn đến hậu quả xấu cho máy phát điện đó 
là chạm đất hư hỏng cuộn dây stator (stator ground fault).

2. Phân tích các dạng phóng điện PD thường 
gặp trong máy phát điện (Classification of Partial 
Discharge):

Với tỷ lệ hơn 80% hư hỏng trên cuộn dây stator bắt 
nguồn từ hư hỏng cách điện bởi hiện tượng phóng điện 
PD (Partial Discharge). Hiện tượng này có thể xảy ra tại 
nhiều vị trí khác nhau trong cuộn dây quấn stator của 
máy phát điện. Có loại phóng điện PD được xem là bình 
thường, không thể tránh khỏi, đồng thời không gây suy 
giảm tuổi thọ cách điện như phóng điện xảy ra trong các 
lỗ trống nhỏ (dạng bọt khí) giữa các lớp mica cách điện 
bọc ngoài các thanh dẫn, nhưng cũng có loại phóng điện 
PD gây ra tình trạng suy giảm tuổi thọ, hư hỏng trầm trọng 
hệ thống cách điện cuộn dây quấn stator của máy phát. 

Các nguồn phát ra phóng điện PD trong máy phát 
điện xuất phát từ lớp các cách điện thanh dẫn cuộn dây 
stator theo tổng hợp từ hãng chế tạo GE được thể hiện ở 
hình 2 bên dưới:

Hình 2: Mô tả các vị trí gây ra hiện tượng phóng điện PD 
trên cuộn dây stator máy phát.

CÁC DẠNG PHÓNG ĐIỆN PD VÀ CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT 
PHÓNG ĐIỆN PD TRONG MÁY PHÁT ĐIỆN

ThS. Huỳnh Ngũ Tuấn Kiệt

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - GENCO 3
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2.1 Phóng điện cục bộ bên trong (Normal Inner 
Partial Discharge):

Dạng phóng điện PD này luôn luôn xảy ra trong các lỗ 
trống nhỏ (bọt khí) bên trong các lớp cách điện bằng mica 
tẩm nhựa bao ngoài thanh dẫn của cuộn dây stator. Các 
lớp mica tạo thành rào chắn chống lại sự lan rộng của loại 
phóng điện này, bởi vậy chúng chỉ xảy ra trong giới hạn 
lớp nhựa tẩm giữa các tấm mica mỏng. Điều này đảm bảo 
phóng điện PD bên trong lớp cách điện chính không làm 
suy giảm cách điện cuộn dây máy phát trong quá trình 
vận hành.

2.2 Phóng điện cục bộ tại đầu cuối cuộn dây (End 
Winding Partial Discharge):

Tại phía đầu của bối dây quấn stator (Stator End 
Winding) có thể xảy ra phóng điện bề mặt và phóng điện 
khe hở. Trong vận hành, phần này chịu ứng suất cơ nhiệt 
(co giãn nhiệt kết hợp với rung động cơ khí) nên có thể 
xuất hiện khe hở giữa thanh dẫn và giá đỡ, dẫn đến phóng 
điện qua khe hở. Các tạp chất dẫn điện (bụi, dầu, hơi 
ẩm…) tạo nên điện cực trên bề mặt khác nhau, hình thành 
nguồn phóng điện khe hở. Các điện cực này về nguyên tắc 
bao quanh một “hố rộng” (tương tự như các lỗ nhỏ trong 
lớp cách điện chính) dẫn đến phóng điện PD khi điện áp 
vượt qua ngưỡng điện áp đánh thủng cục bộ.

Hình 3: Mô tả hiện tượng phóng điện cục bộ PD tại End 
Winding cuộn dây stator máy phát.

2.3 Phóng điện cục bộ rãnh và vầng quang do rung 
động (Slot Partial Discharge / Vibration Sparking):

Đây là dạng phóng điện PD mang tính nghiêm trọng 
nhất, thường xuyên xảy ra bên trong rãnh, giữa bề mặt 
thanh dẫn và lõi sắt từ stator. Trong thực tế, gần như 
không tránh được các kẽ hở giữa thanh dẫn và thành rãnh 
dọc theo toàn bộ chiều dài lõi từ. Dù trong thiết kế đã tính 
đến và khắc phục bằng các công nghệ khác nhau (ví dụ: 
chèn cạnh, cuốn tròn, …) để điền đầy một loại vật liệu dẫn 
điện nhằm cố định các thanh dẫn trong rãnh chống lại 
ứng lực ngang nhưng các kẽ hở này vẫn tồn tại. Chúng 

chính là nguồn gốc tiềm tàng gây ra phóng điện ở bất cứ 
vị trí nào điện áp thanh dẫn vượt quá một ngưỡng nhất 
định (ví dụ: 3 – 4 kV, giá trị chính xác phụ thuộc vào độ 
dày lớp cách điện và độ rộng kẽ hở). Để phòng tránh dạng 
phóng điện này, một lớp chất dẫn điện yếu được phủ lên 
bề mặt ngoài thanh dẫn. Nó được gọi là lớp bảo vệ chống 
phóng điện vầng quang, có tác dụng phân phối đều các 
điện tích trên bề mặt thanh dẫn, có thể nói là giảm sự gia 
tăng điện trường cục bộ - yếu tố đầu tiên gây ra PD. Phóng 
điện PD sẽ không xảy ra giữa bề mặt thanh dẫn và thành 
rãnh do nạp phóng điện tích qua kẽ hở, nếu chú ý tới điện 
dẫn tối thiểu của lớp bảo vệ chống phóng điện và sự điền 
đầy chất dẫn điện giữa bề mặt thanh dẫn và thành rãnh.

Hình 4: Ví dụ về mạch vòng dòng điện đi lớp bảo vệ chống 
vầng quang.

Ngoài hiện tượng phóng điện kiểu nạp - phóng qua 
kẽ hở và cách phòng tránh nói trên, một loại phóng điện 
nữa xảy ra trong khu vực kẽ hở giữa thanh dẫn và lõi gông 
từ gọi là phóng điện do rung động hay phóng điện cảm 
ứng. Nguyên nhân gốc rễ của sự phóng điện này là điện áp 
cảm ứng dọc theo lớp điện dẫn bảo vệ chống vầng quang. 
Điện áp này có độ lớn như điện áp cảm ứng trong thanh 
dẫn, gây ra dòng điện chạy dọc theo lớp chống vầng 
quang qua các điểm tiếp xúc với lõi stator, tiếp theo đi tới 
lưng lá sắt thép lõi và khép mạch qua thanh liên kết các 
phần của lõi.

Phần điện áp cảm ứng dọc theo bề mặt thanh dẫn 
sinh ra do từ thông móc vòng vượt trội so với điện áp do từ 
thông ký sinh gây ra. Giả định một thanh dẫn trong rãnh 
bị lỏng, nó sẽ dao động và các điểm tiếp xúc quanh đó sẽ 
đóng mở luân phiên. Điều này dẫn đến dòng điện bề mặt 
bị gián đoạn và tia lửa điện bắt đầu đốt cháy vùng tiếp xúc 
đang mở. Tùy thuộc vào số điểm tiếp xúc và điện trở bề 
mặt của lớp bảo vệ chống vầng quang, sự phóng tia lửa 
điện do rung động này sẽ nhiều hay ít. Do hiện tượng này 
chỉ phụ thuộc vào tỉ số giữa điện trở bề mặt và điện trở 
tiếp xúc giữa thanh dẫn và lõi, nó có thể xảy ở mọi điểm 
trong rãnh cũng như tại các điểm thanh dẫn nối với điểm 
trung tính khi thanh dẫn rung động và điện trở tiếp xúc 
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lớn và/hoặc điện trở bề mặt nhỏ. Mặt khác điện trở bề mặt quá lớn cũng góp phần vào hiện tượng phóng điện kiểu nạp 
phóng trong rãnh.

Từ các thông tin cơ bản về đặc tính hệ thống cách điện như ở trên, có thể thấy rõ ràng các ứng suất trong vận hành 
như xung lực điện từ, sự thay đổi tải gây ra hiệu ứng co giãn nhiệt có thể làm cho các thanh dẫn trong rãnh stator bị 
lỏng. Điều này dẫn tới sự phóng điện do rung động, làm mòn lớp bảo vệ chống vầng quang, tiếp theo gây ra phóng 
điện do nạp phóng – ít nhất là ở các vị trí thanh dẫn mà điện áp vượt quá một giá trị nhất định. Ngoài ra, bên cạnh sự 
hư hỏng bề mặt cách điện do phóng điện ăn mòn (phóng nạp và rung động), sự trầy xước mài mòn cơ học của bề mặt 
thanh dẫn do rung động cũng đóng góp đáng kể vào sự hư hỏng lớp bảo vệ chống vầng quang và lớp cách điện chính 
cho đến khi xảy ra ngắn mạch chạm đất.

Cơ chế gây hư hỏng trên cho thấy sự cần thiết phải theo dõi kiểm tra thường xuyên máy phát. Phương pháp kết 
hợp giữa kiểm tra thử nghiệm khi dừng máy và đo giám sát trực tuyến phóng điện PD trong vận hành có thể cung cấp 
các thông tin cần thiết để đưa ra kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thích hợp, tránh trường hợp hư hỏng nặng hệ thống 
cách điện.

   

Hình 5: Ví dụ hư hỏng do hiện tượng PĐ PD rãnh và vầng quang do rung động

Các dạng sóng tín hiệu đo PD ghi nhận theo các dạng hiện tượng phóng điện PD xảy ra trong máy phát điện công 
suất lớn dựa trên cơ sở dữ liệu đo đạc, thu thập thực tế từ thiết bị đo giám sát PD trực tuyến do phòng thí nghiệm của 
hãng GE được minh họa theo hình 6 bên dưới.

Hình 6: Dạng sóng tín hiệu phóng điện PD thu thập từ thiết bị đo PAMOS GE
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3. Ứng dụng loại cảm biến sensor trong công 
nghệ đo đạc phóng điện PD

Hiện tại, hầu hết công nghệ đo đạc phóng điện PD do 
các hãng chế tạo trên thế giới hiện nay sử dụng nhiều nhất 
là loại cảm biến điện dung CBC (Capacitive Bus Coupler). 
Cảm biến này được lắp đặt tại thanh cái 03 pha đầu ra máy 
phát điện kết hợp với kỹ thuật xử lý tín hiệu tần số cao hay 
tần số thấp, hoặc sử dụng cảm biến chuyên biệt khác lắp 
đặt tại rãnh gông từ stator có tên gọi Stator Slot Coupler 
(viết tắt là SSC) nhằm tăng cường khả năng phát hiện PD 
trên toàn bộ các vị trí cuộn dây quấn stator máy phát. Từ 
đó, kết hợp với bộ thu thập dữ liệu siêu cao tần để cấu 
thành hệ thống đo đạc phóng điện PD hoàn chỉnh, kể cả 
dưới dạng đo giám sát Off-line hay On-line.

Hình 7: Cấu hình thiết bị đo đạc PD dùng cảm biến CBC của 
hãng GE

3.1 Cảm biến đo phóng điện PD (Capacitive Bus 
Coupler - CBC)

Cảm biến đo phóng điện PD được lắp đặt tại phía 
cao áp của máy phát điện nên được gọi là Capacitive Bus 
Coupler (CBC) tương tự như một tụ điện lọc tần số cao 
(High Pass Filter) dùng để tách tín hiệu nguyên thủy từ 
nguồn phát phóng điện cục bộ PD trong cách điện cuộn 
dây máy phát.

Theo sơ đồ nguyên lý lắp đặt đo đạc phóng điện PD, 
mỗi dữ kiện phóng điện xảy ra trong cách điện hiện ra 
tương tự như xung dòng điện nạp – xả xuống đất, dẫn 
đến điện thế rất nhỏ áp đặt lên từng pha so với đất. Điện 
áp rơi này được bù bởi năng lượng trữ trong tụ điện Ck 
(gọi là CBC). Sử dụng CBC có điện dung lớn cho phép đo 
đạc phóng điện với tỷ số tín hiệu/nhiễu nhỏ hay nói khác 
hơn là độ nhạy tín hiệu lớn hơn. 

Hình 8: Sơ đồ nguyên lý mạch đo phóng điện PD 

Tổng trở đo Zk kết hợp với tụ điện Ck trong mạch đo 
tạo thành mạch lọc băng thông (Band-pass Filter) đối với 
tín hiệu dòng điện ik(t). Đối với mạch lọc băng thông rộng 
theo định nghĩa trong tiêu chuẩn IEC 60270, dãy tần băng 
thông này có giới hạn từ 30kHz đến 400kHz. 

Trong thiết kế lắp đặt cảm biến đo PD, hãng GE đã 
thiết kế thiết bị có tên là PAMOS với kỹ thuật xử lý tần số 
thấp cho phép lọc băng thông có dãy tần số đo từ 200kHz 
đến 2MHz. Thiết bị này tích hợp 03 cảm biến tụ điện CBC 
độ nhạy cao có điện dung 9nF (nanoFara) tại mỗi pha của 
máy phát kết hợp với 01 cảm biến CBC khác lắp đặt tại 
điểm trung tính (Neutral Point) có điện dung tương tự 
9nF. Qua kết quả thực nghiệm cho thấy: thiết kế này cho 
phép thiết bị đo PAMOS mở rộng hơn nữa vùng phát hiện 
phóng điện PD nguy hiểm dọc theo chiều dài các rãnh 
stator gọi là Slot PD mà đặc biệt là các vùng gần điểm 
trung tính cuộn dây máy phát.

  

Hình 9: Lắp đặt Capacitive Bus Coupler máy phát điện thực tế

Khác với thiết bị PAMOS, một thiết bị khác có tên 
là TGA-B do hãng Iris Power thiết kế với dãy tần số làm 
việc tương đối cao hơn từ 10 đến 100MHz bằng cách sử 
dụng cảm biến CBC có giá trị điện dung thấp hơn là 80pF 
(picoFara). Ưu điểm của thiết bị này là dùng cảm biến 
điện dung thấp sẽ hạn chế được các nhiễu loạn có tần 
số thấp hơn < 400 kHz. Hơn nữa, cấu hình thiết bị đo này 
thường đòi hỏi phải lắp đặt ít nhất hai cảm biến CBC cho 
01 pha trong đó 01 cảm biến được lắp tại đầu ra phía cao 
áp máy phát và 01 cảm biến còn lại sẽ lắp đặt tại đầu vào 
hạ áp máy biến thế. Bằng phương pháp so sánh thời gian 
đến của 02 xung tín hiệu từ 02 phía cho phép xác định 
được xung tín hiệu nguyên thủy. Tuy nhiên, khuyết điểm 
chính của thiết kế này làm cho thiết bị tiếp nhận tín hiệu 
với năng lượng giảm rất thấp, đồng thời các nguồn tạo 
tín hiệu phóng điện PD càng ở xa đầu dò (đặc biệt gần 
điểm trung tính) sẽ không được phát hiện.
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Hình 10: So sánh kết quả đo đạc từ cảm biến Capacitor Coupler loại 9nF với loại 80 pF

3.2 Cảm biến Stator Slot Coupler (SSC)

Nhằm phát hiện và đánh giá tốt hơn nữa hiện tượng rung động vầng quang (Vibration Sparking) thanh dẫn trong 
rãnh stator, hãng chế tạo GE đã bổ sung vào thiết bị đo phóng điện PD hiện tại bằng cảm biến có tên SSC (Stator Slot 
Coupler). Thông thường, chúng được lắp đặt bên dưới rãnh gông từ stator tại phía cao áp rãnh thanh dẫn số 1. Cảm biến 
SSC hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ (Electromagnetic Coupler), chúng có hình dạng như thanh dẫn dài bẹt 
được dát mỏng độ dày khoảng 3mm, chiều dài thực tế là 500 mm và chiều rộng đáp ứng theo bề rộng của rãnh gông từ.

Hình 11: Cấu tạo đầu dò Stator Slot Coupler - Alstom

Cảm biến SSC thu được năng lượng điện từ mà chúng được phát ra từ nguồn phóng điện PD, chúng thường được 
kết nối đến hệ thống đo siêu cao tần có dãy tần hoạt động từ 50 MHz đến vài trăm MHz. Một mặt, chúng làm suy giảm 
độ nhạy của nhiễu loạn ở tần số thấp, mặt khác chúng cũng làm giảm độ nhạy tín hiệu PD thu được từ các cảm biến PD 
lân cận khác.
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Hình 12: Mạch điện tương đương đầu dò Stator Slot Coupler

Chuyển đổi sang mạch điện tương đương, cảm biến 
SSC có thể được xem như cảm biến CBC để thu tín hiệu 
phóng điện PD của cuộn dây như hình 12 trên. Phương 
pháp đo và giả lập thích hợp được điều chỉnh sao cho cảm 
biến SSC làm việc trong dãy tần số tương tự tần số đáp 
ứng đối với cảm biến CBC từ 2MHz đến 20MHz. Cho dù 
thiết bị đo phóng điện PD trong mạch điện làm việc với 
tần số thấp (từ 10kHz đến 2MHz) không được phù hợp bởi 
tiêu chuẩn IEC 60270, các xung tín hiệu thu thập có thể 
được chia nhỏ từ tín hiệu phóng điện PD của cách điện 
cuộn dây phát sinh gần các cảm biến SSC bằng cách sử 
dụng kỹ thuật PRPD (Phase Resolved Partial Discharge).

3.3 Cảm biến Microstrip Antenna

Tương tự như của cảm biến SSC, cảm biến Microstrip 
Antenna (MA) có hình dạng tấm phẳng như hình 13 bên 
dưới, phần bề mặt không mang điện có hằng số điện môi 

tương đối er và độ dày t [mm] được nối đất và mảnh điện 
dẫn nằm giữa có chiều dài L và chiều rộng W [mm]. Cảm 
biến MA được thiết kế có tần số cộng hưởng trong khoảng 
1,8 GHz với mức nhiễu loạn tương đối thấp và băng thông 
thu hẹp để không ảnh hưởng đến tín hiệu phóng điện PD. 
Biên độ tín hiệu đo PD thu nhận bởi cảm biến MA được 
biểu diễn bằng đơn vị [dBm].

Hình 13: Kích thước và cấu trúc của cảm biến Microstrip Antenna

4. Ứng dụng công nghệ đo đạc trực tuyến phóng 
điện PD tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Trong nhiều năm qua, công nghệ và thiết bị giám sát 
phóng điện PD máy phát điện (Generator Partial Discharge 
Online Monitoring) đã trở thành thiết bị hữu ích trong việc 
giám sát tình trạng cách điện cuộn dây stator máy phát 
điện, đặc biệt là máy phát có công suất vừa và lớn. Qua 
thực tế nó được chứng minh là giải pháp tiên tiến nhất để 
đánh giá tình trạng cách điện cuộn dây các máy phát điện 
trong quá trình vận hành. 

Với xu thế đó, từ năm 2016 đến 2019, Công ty Nhiệt 
điện Phú Mỹ đã từng bước ứng dụng, triển khai lắp đặt các 
thiết bị giám sát phóng điện PD trực tuyến có tên gọi là 
PAMOS do hãng GE chế tạo cho các máy phát điện tổ máy 
GT công suất 145 MW có tuổi thọ vận hành cao đặt tại Nhà 
máy điện Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 4. 

Hình 14: Cấu hình thiết bị đo giám sát phóng điện PD PAMOS do hãng GE chế tạo
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Tiếp theo đó, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cũng đã hoàn thành lắp đặt hệ thống giám sát phóng điện PD trực tuyến 
có tên gọi GuardII+ do hãng IRIS Power chế tạo cho các máy phát điện tổ máy GT12 (công suất 245 MW) và tổ máy ST14 
(công suất 390 MW) tại Nhà máy điện Phú Mỹ 1 đưa vào vận hành tháng 01 năm 2022.

     

Hình 15: Cấu hình thiết bị đo giám sát phóng điện PD GuardII+ do hãng IRIS Power chế tạo

Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật chuyên môn của Công ty cùng với sự hỗ trợ từ chuyên gia hãng GE đã thực hiện thu thập 
và phân tích các dữ liệu đo đạc phóng điện PD máy phát điện các tổ máy định kỳ 03 tháng/ 01 lần. Thông qua kết quả 
phân tích, đánh giá, chuyên gia sẽ có khuyến cáo kỹ thuật cần thiết để làm cơ sở lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định 
kỳ trong các đợt ngừng máy sửa chữa lớn.
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5.  Kết luận (Conclusion):

Mặc dù, công nghệ giám sát phóng điện PD đã áp 
dụng lắp đặt cho nhiều máy phát điện trên thế giới nhưng 
hiện tại vẫn còn khá mới mẽ tại Việt Nam. Các hãng chế 
tạo thiết bị giám sát phóng điện PD trực tuyến danh tiếng 
với ưu thế sẵn có của mình trong công nghệ chế tạo thiết 
bị sẽ sử dụng kỹ thuật đo đạc cùng với phương pháp tách 
lọc nhiễu để cho phép thiết bị đo thu thập tín hiệu phóng 
điện PD rõ nét nhất với bất kỳ dạng phóng điện có biên độ 
dù nhỏ nhất. Điều này giúp khách hàng (người dùng) có 
nhiều lựa chọn dòng sản phẩm khác nhau với giá thành 
cạnh tranh. Sự phát triển này dù đã đem lại lợi ích nhưng 
nó cũng gây không ít khó khăn cho khách hàng trong 
việc đánh giá cũng như lựa chọn cho mình thiết bị giám 
sát phóng điện PD phù hợp nhất đáp ứng được các tiêu 
chuẩn kỹ thuật IEC, hiệu quả sử dụng cần thiết cũng như 
tính thân thiện với người dùng.

Ngoài rào cản về giá thành đầu tư, một khó khăn khác 
đối với người làm công tác kỹ thuật chuyên môn hiện nay 
chính là: Làm sao để so sánh, đánh giá chất lượng các thiết 
bị giám sát phóng điện PD do nhiều hãng sản xuất khác 
nhau dựa trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ thuật IEC, tiêu chuẩn 
trong nước hay dựa trên các thông số thiết kế của thiết bị 
đo hiện có?

Trong khuôn khổ bài viết, với mong muốn giới thiệu 
đến người đọc phân tích về các dạng phóng điện PD xảy 
ra phổ biến bên trong cuộn dây máy phát điện được ghi 
nhận, tích lũy từ kinh nghiệm thực tiễn của các hãng chế 
tạo danh tiếng. Song song đó, bài viết cũng đã giới thiệu 
về ứng dụng các loại cảm biến đo lường trong công nghệ 
giám sát phóng điện PD hiện nay. Hy vọng sẽ giúp người 
làm công tác chuyên môn có cái nhìn tổng quát về công 
nghệ đo giám sát phóng điện PD máy phát điện công suất 
lớn, từ đó góp phần giúp định hướng đánh giá, lựa chọn 
thiết bị đo PD phù hợp với đặc điểm thiết kế riêng cho 
từng loại máy phát nhằm tối ưu nhất từ yếu tố kỹ thuật 
đến chi phí.

Ngoài ra, còn một vấn đề khá quan trọng mà các 
hãng chế tạo thiết bị đo phóng điện PD không muốn đề 
cập hoặc người dùng thiết bị ít quan tâm đến khi xét đánh 

giá tính năng kỹ thuật của thiết bị đo giám sát phóng điện 
PD đó là tìm hiểu cặn kẽ thiết kế chế tạo cuộn dây quấn 
stator máy phát của các hãng chế tạo khác nhau ứng với 
dãy công suất khác nhau, đồng thời tìm hiểu kết quả thực 
nghiệm qua cơ sở phân tích số liệu đo đạc thực tiễn tương 
ứng với từng dạng phóng điện PD đã xảy ra trong từng 
loại máy phát điện cụ thể.
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Hình 16: Thông số đo đạc định kỳ PĐ Gap PD và Surface PD máy phát điện tổ máy GT22 
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I.  Hiện trạng kỹ thuật

1.  Hiện trạng lưới điện

1.1. Vị trí địa lý khu vực

Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông 
Hồng, nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội- Hải 
Phòng- Quảng Ninh và là cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ 
đô Hà Nội. Tỉnh có địa giới hành chính tiếp giáp với các 
tỉnh: Bắc Giang ở phía Bắc, Hải Dương ở phía Đông Nam, 
Hưng Yên ở phía Nam và thủ đô Hà Nội ở phía Tây.

1.2. Về khối lượng quản lý vận hành

- Trạm biến áp 110kV: Trạm biến áp/ máy biến áp là: 
26/46 trạm/máy, với tổng công suất là 2.588,8 MVA (trong 
đó: TSĐL là 24/43 máy; công suất  2562,5 MVA); TSKH là 
2/3 máy; công suất 26,3MVA. 

- Đường dây 110kV: 400,15 km. (trong đó TSĐL là: 
399,28 km, TSKH là: 0,87 km)

- Đường dây trung áp là: 1.852,1 km (trong đó TSĐL 
là: 1.544,7km, TSKH là: 307,9 km);

- Đường dây hạ áp là: 3.637,8 km.

- Số trạm trung gian/ Số MBA là: 26/35 trạm/máy, 
công suất 358.400 kVA (Trong đó: Tài sản Điện lực là: 6/11 
trạm/máy, công suất 21.600 kVA; Tài sản khách hàng là: 
20/24 trạm/máy, công suất 336.800 kVA) 

- Số trạm biến áp phân phối/máy biến áp là: 
3.948/4.223 trạm/máy, với tổng công suất là 2.770.180 kVA 
(trong đó: TSĐL là 2.256/2.326 máy; công suất 1.140.380 
kVA); TSKH là 1.692/1.897 máy; công suất 1.629.800 kVA. 

2. Hiện trạng công tác kiểm tra lưới điện trung áp 
và cao áp bằng mắt thường: 

2.1. Nhân lực và cách thức kiểm tra: 

- Hiện tại đang bố trí tối thiểu là 02 người/nhóm, khi 
kiểm tra tiến hành lập thành nhiều nhóm khác nhau theo 
khối lượng đường dây cần kiểm tra. 

- Khi tiến hành đi kiểm tra đường dây (hành làng 
tuyến, tình trạng xà, sứ cách điện, thiết bị chống sét, thiết 
bị đóng cắt, tụ bù...) người công nhân phải tiến hành đi 
đến từng vị trí cột dọc theo tuyến đường dây, khi đến vị 
trí cột cần kiểm tra sẽ dùng ống nhòm và mắt thường 
để kiểm tra đánh giá tình trạng xà, sứ cách điện, thiết bị 
đường dây...

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI FLYCAM 
PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

ĐƯỜNG DÂY ĐANG MANG ĐIỆN TRUNG, CAO ÁP

Đỗ Tiến Hùng

Công ty Điện lực Bắc Ninh

Tóm tắt nội dung: 

Ứng dụng thiết bị bay không người lái Flycam trong việc kiểm tra đường dây và trạm biến áp trong khu vực quản lý vận 
hành lưới điện của công ty Điện lực Bắc Ninh, nhằm đem lại hiệu quả trong công tác quản lý vận hành cụ thể như sau:

+ Khi kiểm tra lưới điện người công nhân sẽ không phải đi đến từng vị trí cột mà chỉ đứng tại một vị trí để điều kiển thiết 
bị bay Flycam nên không phải đi vào các cung đường khó đi lại như đồi núi, sông hồ, ruộng canh tác…, tránh được các nguy 
cơ đối diện các loài côn trùng bò sát ( rắn, ong...).

+ Kiểm tra lưới điện phát hiện các khiếm khuyết như là tổn thương dây đỉnh sứ; dây buộc cổ sứ bị đứt và bị tổn thương 
không đảm bảo vận hành, vỡ các tán sứ trên đỉnh sứ cách điện, tụt lèo các vị trí đỉnh sứ bằng các hình ảnh rất là trực quan 
và rõ nét.

- Nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra đường dây và TBA nhằm sớm phát hiện khiếm khuyết, xử lý nhanh sự cố 
lưới điện đồng thời giảm bớt sức lao động của Người lao động. 

- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý vận hành lưới điện, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin 
cậy phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống của nhân dân.

- Ngăn chặn được nguy cơ sự cố trên lưới điện, do vậy sẽ giảm thiểu thời gian mất điện do sự cố.
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2.2. Các hạn chế khi kiểm tra lưới 
điện bằng mắt thường

- Khi kiểm tra bằng mắt thường 
dọc theo tuyến đường dây, nhiều cung 
đoạn đi qua các địa hình phức tạp khó 
khăn như đồi núi, sông hồ, ruộng canh 
tác ... Ngoài ra, còn có một số yếu tố 
khách quan như thời tiết (nắng nóng 
...), nguy cơ đối diện các loài côn trùng 
bò sát ( rắn, ong...). Do vậy, việc kiểm 
tra theo phương pháp này gây khó 
khăn nhất định cho người công nhân 
quản lý vận hành, độ chính xác không 
cao, lại phụ thuộc nhiều vào nhận định 
chủ quan của người công nhân và ảnh 
hưởng đến vận hành bởi nhiều trường 
hợp phải cắt điện mới kiểm tra được.

- Không thể phát hiện được các 
hiện tượng phóng điện bề mặt trên 
của sứ, tổn thương dây đỉnh sứ, dây 
buộc cổ sứ bị đứt và bị tổn thương 
không đảm bảo vận hành.

- Không phát hiện được vỡ các tán 
sứ trên đỉnh sứ cách điện, tụt lèo các vị 
trí đỉnh sứ.

- Thời gian thực hiện kiểm tra lưới 
điện mất nhiều thời gian và công sức.

- Trong quá trình kiểm tra xử lý sự 
cố, việc kiểm tra bằng mắt thường sẽ 
mất rất nhiều thời gian để phát hiện 
được điểm sự cố lưới điện, dẫn đến 
thời gian xử lý sự cố kéo dài, làm giảm 
độ tin cây cung cấp điện.

II. Ứng dụng Flycam trong công 
tác kiểm tra lưới điện.

1. Tổng quan thiết bị Flycam 
đang sử dụng:

- Flycam là chiếc máy bay mô hình 
nhỏ, có gắn động cơ và bay ở tầm thấp, 
được điều khiển bởi bộ điều khiển và 
gắn thêm một thiết bị thu hình ảnh 
vào tay điều khiển để có thể quan sát 
được những hình ảnh từ trên cao.

- Thông số kỹ thuật thiết bị bay 
gồm có:

+ Máy ảnh zoom quang học 
24÷48 mm.

+ Truyền tín hiệu hình ảnh 8km, 
chất lượng full HD 1080.

+ Chế độ chụp hyperlapse thông 
minh theo hệ thống lấy nét.

+ Thời gian bay lên tới 30 phút.

+ Tốc độ lên đến 44,74 dặm một giờ (72km/h).

+ Hình ảnh thiết bị bay đang sử dụng loại Mavic 2 Zoon:

+ Tay điều khiển thiết bị bay:

1.1. Ưu điểm:

- Thiết bị có thể kết nối dễ dàng với các điện thoại thông minh nên dễ 
trong quá trình sử dụng.

- Thiết bị có bộ phận cảm biến va chạm nên đảm bảo an toàn trong khi bay.

- Thiết bị thu thập hình anh rõ nét, camera có chức năng zoon đến vị trí 
cần chụp hình ảnh, video chất lượng từ Full HD và 4K.

- Kiểm tra và tìm sự cố lưới điện vào ban ngày chính xác và nhánh chóng, 
cho hình ảnh sự cố  trực quan rõ nét.

 1.2. Nhược điểm:

- Không có đèn chiếu sáng nên không thể kiểm tra lưới điện bị sự cố 
vào ban đêm.

- Không đánh giá được mức độ mang nhiệt của các điểm tiếp xúc.

- Không bay trong điều kiện thời tiết xấu như mưa, sương mù, gió mạnh,…

- Khi bay trong không gian mở, tránh các tòa nhà, công trình sắt thép,… 
sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của la bàn và sóng GPS.

 2. Ứng dụng Flycam khi kiểm tra đường dây cao áp và trung áp:

2.1. Phạm vi ứng dụng:

- Flycam chỉ sử dụng trong việc kiểm tra đường dây và trạm biến áp 
trong khu vực quản lý vận hành lưới điện của công ty Điện lực Bắc Ninh, 
không được sử dụng Flycam vào mục đích khác đặc biệt là cá vùng cấm bay 
đã quy định.
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2.2. Yêu cầu bay

- Yêu tất cả các chuyến bay phải bay theo tuyến 
đường bay đã định sẵn.

- Độ cao bay không được vượt quá 30m ( trừ trường 
hợp kiểm tra các vị trí cột đặc biệt như cột vượt sông, đồi…).

- Không bay trong điều kiện thời tiết xấu như mưa, 
sương mù, gió mạnh,…

- Bay trong không gian mở, tránh các tòa nhà, công 
trình sắt thép,… sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của la 
bàn và sóng GPS.

- Không bay khuất sau các tòa nhà, máy bay sẽ mất 
kết nối với tay điều khiển.

2.3. Sơ đồ các bước sử dụng thiết bị bay để kiểm tra 
lưới điện.

Bước 1 Vẽ tuyến đường bay cần kiểm tra

 - Trong tuyến bay cần thể hiện rõ vị trí bắt đầu bay, vị 
trí kết thúc để thay Pin và thời gian bay

Bước 2 Thực hiện kiểm tra thiết bị trước khi bay

+ Hiệu chỉnh la bàn đảm bảo độ chính xác của máy bay, 
kiểm tra Pin của máy bay
+ Chuẩn bị sân bay rộng rãi để cất cánh
+ Trước khi bay cần mở các cánh của máy bay và kiểm 
tra cánh lắp chặt

Bước 3 Thực hiện bay để kiểm tra lưới điện

+ Máy bay sẽ được bay dọc tuyến để kiểm tra dây dẫn 
và hành lang lưới điện

+ Tại mỗi vị trí cột phải dừng lại kiểm tra toàn bộ xà, sứ, 
lèo, mối nối, chống sét và thiết bị đóng cắt

Bước 4 Báo cáo kết quả kiểm tra sau khi bay

+ Tổng hợp toàn bộ tồn tại theo mẫu biên bản kiểm tra. 
+ Lưu lại toàn bộ dữ liệu trong khi bay gồm ảnh 
chụp, video ở máy tính tại trực vận hành Đơn vị 
+ Tổng hợp báo cáo Giám đốc để xử lý tồn tại

3. Đánh giá và kết quả đã thực hiện khi ứng dụng 
Flycam vào công tác quản lý vận hành:

- Trong quá trình sử dụng thiết bị bay Flycam để kiểm 
tra các đoạn tuyến đường dây rất là hiệu quả, phát hiện 
được các hiện tượng phóng điện bề mặt trên của sứ, tổn 
thương dây đỉnh sứ...cho hình ảnh rất là rõ nét, trực quan 
phát hiện được các hiện tượng phóng điện bề mặt và phát 
nhiệt giúp ngăn chặn kịp được sự cố lưới điện.

- Hiện khi xảy ra sự lưới điện sử dụng Flycam để tìm 
kiếm nguyên nhân sự cố như sứ bị rạn nứt, sứ bị phóng 
điện, đứt lèo, đứt dây, tình trạng bên ngoài các thiết bị..., 
rất là nhanh chóng, cho kết quả chính xác bằng hình ảnh 
trực quan, giúp giảm thời gian tìm kiếm điểm sự cố.

III. Sơ đồ bay, một số hình ảnh tồn tại và video trong quá trình kiểm tra lưới điện bằng Flycam.
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2. Một số hình ảnh tồn tại khi kiểm tra bằng flycam.

- Cột số 3 nhánh Phá Lãng lộ 475-E27.2: Sứ bị phóng 
điện, có màu ố vàng, dây dẫn buộc cổ sứ bị đứt nhiều sợi.

- Cột số 11N. Tử Nê Táo Đôi lộ 475-E27.2: Sứ bị phóng 
điện, dây dẫn phóng điện đứt nhiều sợi.

- Cột số 6 lộ 371-E27.4: Sứ đường dây bị phóng điện, bề 
mặt sứ dính muội đen.

- Cột số 24 lộ 371-E27.4: Sứ bị vỡ mất mảnh nhỏ tại tán 
sứ pha C,  Sứ pha B buộc lèo cánh cung bị phóng điện bề mặt. 
Dây lèo cánh cung pha A bị tụt xuống tán dưới.

- Cột số 3 nhánh Xuân Hòa Lộ 371-E27.18: Phóng điện 
đỉnh sứ pha B và không có dây buộc cổ sứ.

- TBA Bằng Lục lộ 465-E27.3: Phóng điện đỉnh sứ A

- Cột VT 25 lộ ĐZ 173E27.6 -VT 75: Vỡ 01 bát Sứ Pha C
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I. Hiện trạng công tác lọc dầu của 

EVNNPC:

NPSC là đơn trị trực thuộc Tồng công 
ty điện lực miền Bắc, được trang bị 01 
máy lọc dầu Online công suất 4000l/h để 
lọc dầu cho những máy biến áp có dầu 
bị ẩm, suy giảm cách điện và có khí hòa 
tan cao; 01 bộ lọc axit trong dầu (lọc tái 
sinh dầu) công suất 3000l/h để lọc cho 
những máy biến áp bị già hóa trị số Tagδ 
vượt quá tiêu chuẩn cho phép, được đặt 
trên container chuyên dùng đồng bộ; 01 
xe tải gắn cẩu 10 tấn phục vụ nâng hạ 
thiết bị. Hình 1: Máy lọc dầu onload MAS 4000 TEC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC DẦU ONLINE, CÔNG NGHỆ TÁI SINH DẦU 
ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁCH ĐIỆN DẦU MBA ĐANG VẬN HÀNH, 

GIẢM THIỂU NGUY CƠ SỰ CỐ, TĂNG TUỔI THỌ MBA

Lê Văn Hoài

 Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc 

A. Tóm tắt:

Trong hệ thống điện Việt Nam, trạm biến áp 110kV nói chung và máy biến áp lực 110kV nói riêng là phần tử rất quan 
trọng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng. Trong quá trình vận hành, các bộ phận của máy biến áp lực 
phải liên tục chịu đựng các ứng suất điện, nhiệt, cơ khí, lực điện động hoặc các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm cũng 
như quá trình tương tác giữa các vật liệu khác nhau trong máy biến áp. Dưới tác động của các yếu tố này, phẩm chất và tính 
năng các bộ phận trong máy biến áp bị suy giảm theo thời gian và có thể dẫn đến các hư hỏng hoặc làm suy giảm tuổi thọ 
máy biến áp. Một trong những ảnh hưởng đó chính là suy giảm hệ thống cách điện máy biến áp. 

Các sản phẩm do sự lão hóa của dầu (axit, khí cháy), nước, oxy và các tạp chất là những nguyên nhân chính gây ra sự 
xuống cấp của hệ thống cách điện máy biến áp lực. Quá trình xuống cấp của hệ thống cách điện kéo theo sự khuếch tán dần 
dần của nước, khí và các sản phẩm lão hóa dầu, do đó gây ảnh hưởng lên cấu trúc cách điện mỏng như giấy cách điện giữa 
các vòng dây và cuộn dây… cũng như các chất sinh ra do sự đốt nóng cách điện dây dẫn làm gia tăng tốc độ xuống cấp của 
hệ thống cách điện. Thực tế, sự không tinh khiết của dầu cách điện (nước, khí, sản phẩm lão hóa) làm ảnh hưởng đến toàn bộ 
đặc tính của hệ thống cách điện, trực tiếp gây ra các sự cố làm hư hỏng máy biến áp lực.

Các máy biến áp 110kV trở lên là những thiết bị đắt tiền, có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo độ tin cậy vận 
hành và tính cung cấp điện liên tục của hệ thống điện. Xét về các khía cạnh kinh tế, việc mất điện do hư hỏng đột ngột của 
một máy biến áp ngoài làm việc gián đoạn cung cấp điện cũng sẽ gây ra những tổn hại khá lớn về mặt chi phí như: sửa chữa, 
thay mới, khắc phục sự cố, chi phí môi trường, bồi thường thiệt hại cho các khách hàng, sản lượng điện bị mất... Việc xảy ra 
các hư hỏng đột ngột đối với các máy biến áp lực lớn đôi khi có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng thảm khốc.

Do vậy, lọc dầu máy biến áp là công tác phải được thực hiện kịp thời và có hiệu quả. Tuy nhiên, để lọc dầu máy biến 
áp, quy trình thông thường bắt đầu từ việc dừng máy biến áp, sau đó cán bộ kỹ thuật mới có thể chuyển dầu từ máy biến áp 
sang máy lọc dầu và lọc offline trong máy lọc. Nhưng dựa theo thực tế cơ sở hạ tầng lưới điện nước ta, việc dừng tải của một 
hoặc một số máy biến áp trong quá trình thực hiện lọc dầu sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định và liên tục truyền tải điện, dẫn đến 
thực tế phải cắt điện ở một số khu vực trong phạm vi cung cấp điện của trạm biến áp (chỉ tiêu SAIDI, SAIFI). 

Lọc dầu Online là phương pháp được nghiên cứu và phát triển nhằm khắc phục những vấn đề nêu trên cũng như tối ưu 
hóa hơn nữa công nghệ lọc dầu máy biến áp.
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Hình 2: Máy lọc tái chế dầu online REGEN 6C 

Từ khi được trang bị thiết bị lọc dầu, cụ thể là máy 
lọc dầu Online cho máy biến áp đang mang điện, kiểu 
MAS4000TEC của hãng MAXEL, NPSC đã thực hiện công 
tác lọc dầu Online tại các trạm 110kV do EVNNPC quản 
lý như: TBA 110kV Quỳnh Phụ, Đức Thắng,.. và lọc axit tái 
sinh dầu Online tại các TBA 110kV Nghĩa Lộ, Giếng Đáy, 
Ninh Dân,… đem lại kết quả tốt, chỉ số Tagδ sau khi lọc 
xấp xỉ 1% tương đương tiêu chuẩn dầu mới, góp phần vào 
công tác đảm bảo dòng điện vận hành ổn định thông suốt 
cho lưới điện cao thế miền Bắc. 

II. Tổng quan về phương pháp lọc dầu Online: 

1. Tổng quan về phương pháp lọc dầu và tách 
nước online

Như đã trình bày ở trên, nhiệt độ cao, oxi, nước và 
axit là các nguyên nhân chính gây ra sự xuống cấp của hệ 
thống cách điện của máy biến áp. Tùy vào hệ thống chứa 
dầu sự phòng, không khí có thể là nguồn oxi và ẩm nhưng 
chủ yếu nước trong máy biến áp là do quá trình lão hóa 
của giấy cách điện.

Khi có nước trong máy biến áp, nó trở thành chất xúc 
tác và lại làm tăng tốc độ lão hóa (một chu kì tuần hoàn). 
Hậu quả là nhiều trường hợp, hệ thống cách điện của máy 
biến áp bị “hầm” trong chính các dung môi hóa chất có 
hại của nó. Do vậy, Xí nghiệp đã sử dụng máy lọc dầu kiểu 
MAS4000TEC của hãng MAXEL để thực hiện tách nước 
trong dầu, với mục đích:

Máy này được thiết kế để xử lý phòng ngừa hoặc điều 
chỉnh lại thông số của dầu cách điện cho máy biến áp có 
tải với hàm lượng nước khoảng 50ppm và hàm lượng khí 
hòa tan khoảng 10% thể tích trước khi xử lý. Sau khi xử lý, 
dầu sẽ được gia nhiệt lớn nhất 80OC với các tỉ lệ nồng độ 
sau: 

+ Nước trong dầu: 3ppm

+ Khí hòa tan trong dầu: khoảng 0,1% thể tích

+ Điện áp đánh thủng của dầu đạt trên 75kV sau khi 
xử lý.

2. Nguyên lý chung của máy MAS4000TEC

Dầu cách điện được lọc trước tại đầu vào bằng bộ 
lọc thô (strainer filter) được hút bởi bơm đầu vào, sau đó 
được gia nhiệt bằng các thanh gia nhiệt. Sau đó dầu cách 
điện được đưa qua bộ lọc 1um, và được phun vào buồng 
chân không qua bộ vòng Raschig đặt bên trong buồng 
chân không.

Cuối cùng, dầu sau khi xử lý được hút ra bằng bơm 
sau khi loai bỏ các bọt khí và qua bộ lọc 1um (lựa chọn).

Cấu tạo của máy MAS4000TEC

Máy được cấu thành bởi các bộ phận sau:

+ 01 khối bơm đầu vào

+ 01 bộ gia nhiệt

+ 01 bộ lọc 1um

+ 01 hệ thống đo hàm lượng nước trong dầu (option)

+ 01 bộ xử lý khí

+ 01 bơm chân không

+ 01 bình khí tự do

+ 01 bộ lọc 1um tuyệt đối (option)

+ 01 bơm chân không 1 cấp

+ 01 bộ đo lường, điều khiển, cảnh báo và điều khiển

+ 01 tủ điều khiển

+ Bánh xe với vỏ bọc kim 

+ 01 bộ ống linh động, van và phụ kiện cho máy nối 
với máy biến áp

Để hiểu rõ hơn về nguyên lý của hệ thống lọc dầu 
Online, ta đi vào sơ lược cách hoạt động của từng bộ phận 
trong máy lọc dầu.

• Khối bơm đầu vào

Đầu vào được trang bị với mặt bích, kích thước DN40  
để nối tới máy biến áp qua đường ống mềm, hệ thống van 
khí nén (EV1), một bộ lọc thô và một cảm biến nhiệt độ 
PT100. Dầu được hút bởi một máy bơm ly tâm đa cấp gắn 
trên nền . Nó được làm bằng inok và đồng, cấu trúc được 
chống rò rỉ dầu bằng bịt cơ khí. Bơm được điều khiển bằng 
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động cơ và khớp nối mềm. Ống đầu vào của máy được 
trang bị với đầu nối phụ và van vận hành bằng tay và một 
ống nối nhanh cho điền đầy vào khu vực để đo hàm lượng 
nước trong dầu.

• Bộ gia nhiệt

Bộ gia nhiệt được trang bị với một van VM4 tại đầu 
vào và một van xả VM5. Bộ gia nhiệt được làm thành từ 
các thanh gia nhiệt song song, được trang bị với 8 thanh 
gia nhiệt điện trở, và công suất mỗi thanh là 7.8kw – chia 
thành 2 bộ, mỗi bộ 32kw. Đầu ra được nối tới bộ lọc và 
được trang bị van an toàn (SP), bảo vệ tại 4 bars để bảo vệ 
chống lại sự quá áp, một bộ vòng nhiệt (BO) và một áp kế 
dải đo từ -1 đến 10 bars với bộ chuyển mạch áp suất điện 
tử (PS1). Khối đầu ra được trang bị với 3 van  (VM50, VM51 
và VM52) cho việc nối với module tái chế dầu.

• Bộ lọc danh định 1um

Bộ lọc được trang bị với một bộ lọc dung tích hạt cao 
(F2). Phần tử lọc vơi ngưỡng lọc 1um. Mỗi bộ lọc được 
trang bị van xả (VM6) và một bộ chỉ báo tắc nghẽn (CF2). 
Đầu ra bộ lọc được nối với một bộ tách khí.

• Hệ thống giám sát hàm lượng nước trong dầu

Hệ thống được nối tới đường ống với một nhánh nối 
và một van điều khiển bằng tay. Hệ thống được cấu thành  
từ phần tử đo hàm lượng nước trong dầu (TE) và một bộ 
tính toán lắp trên tủ điều khiển.

• Khối tách khí

Đầu vào bộ tách khí được trang bị với van điều chỉnh 
lưu lượng vận hành bằng tay (VM7), một van điều chỉnh 
tự động VP và một hiển thị lưu lượng ID1 để cảnh báo lưu 
lượng dòng dầu bé nhất. Các đường này được nối tới các 
đầu tạo sương trong bình chân không. Bình này được làm 
hình trụ đứng, được trang bị với các đầu tạo sương ở phía 
trong bên trên và một vòng rasching cho phép dầu tạo 
thành dòng trong các lớp mỏng.

Khối phía trên:

Bao gồm một nhánh nối tới bơm chân không thông 
qua van VM8, một đồng hồ chân không 1000 tới 0mbar, 
một bộ đóng cắt chân không solenoid van EV6 cho việc 
điều khiển bọt trong bình chân không.

Vòng thép, bên trong bình chân không:

Bao gồm một thiết bị đóng/cắt khi mức dầu lớn nhất 
(CN1), một thiết bị báo mức dầu thấp nhất (CN2), hệ thống 
báo bọt dầu được nối tới van solenoid EV6.

Bên dưới:

Một nhánh nối đầu ra dầu với van xả VM13.

• Bộ xả dầu từ bình chân không

Dầu được hút bởi một máy bơm lý tâm đa cấp gắn 
trên nền. Nó được làm bằng inok và đồng. Cấu trúc được 
chống rò gỉ dầu bằng bịt cơ khí. Bơm được điều khiển 
bằng động cơ điện và khớp nối mềm. Cuối của dầu được 
trang bị một cảm biến đo nhiệt độ PT100, bộ đóng cắt 
áp suất điện từ PS2 cho bảo vệ chống quá áp suất tới 
máy biến áp, một van đóng cắt (VM15) và một van kiểm 
tra (CAR2)
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• Bộ bẫy khí tự do

Bộ bẫy khí tự do cho phép giữ lại tất cả bọt khí có thể 
sinh ra trong khi máy chạy. Đây là một thiết kế tối ưu trong 
quá trình xử lý dầu onload bằng cách chặn sự hình thành 
khí (bong bóng khí) có thể được phát hiện bởi các thiết bị 
đo lường và kết quả là chuyển máy vào chế độ an toàn. Bộ 
này được tạo thành từ một bể chứa, với một phân vùng 
nội bộ trong hai phần, cho phép dầu chảy từ dưới lên trên 
tại cửa vào và từ trên xuống dưới tại lối ra thông qua một 
bộ lọc lưới kim loại. Nhờ dòng chảy này, bong bóng không 
khí bị mắc kẹt ở phần trên (Kiểm tra trực quan) và số lượng 
của chúng được phát hiện bởi một cảm biến (SCD). Bẫy 
được trang bị van dẫn động bằng tay đầu ra (VM20) trong 
phần trên cùng và van solenoid (EV30). Phần dưới được 
trang bị van xả (VM14).

• Ống đầu ra

Bộ lọc được trang bị bộ lọc cartridge 1um tuyệt đối và 
một bộ chỉ báo tắc nghẽn điện. Lọc đầu ra của bộ lọc được 
trang bị một dòng chảy dầu trực quan, một van đóng khí 
nén, một kết nối mặt bích để kết nối ống dầu linh hoạt 
mới máy biến áp. Hệ thống máy được trang bị với MAS by-
pass với van khí nén (EV9) để hoạt động vòng kín và sự rò 
rỉ của đường dây. Đầu ra của khối cũng được trang bị một 
kết nối nhánh và van tay (VM8) và loại kết nối nhanh cho 
đầu ra dầu.  

• Bộ phận động cơ máy hút chân không

Kiểu máy hút chân không một cấp cho việc hút khí 
và hơi nước hòa tan trong chất lỏng cách điện. Cánh quạt 
được bôi trơn bởi dòng dầu, van kiểm tra và chấn lưu khí 
(air ballast). Máy hút chân không được nối với các đường 
ống có đường kính phù hợp, được trang bị van điều khiển 
bằng tay (VM8), van an toàn (S1) và van đáy xả bằng tay 
(VM11), chỉ thị độ an mức cao (CN11) và một van mở 
khí quyển solenoid (EV7). Các đường chân không được 
trang bị một máy đo Pirani chân không với dải đo từ 1000 
đến 0 mbar. Đầu ra: 0/10 V. Máy này cũng được trang bị 
thêm một đầu nối chân không kiểu nối Guillemin và một 
van đóng cắt (VM17). Bộ phận máy hút chân không và 
đường ống máy biến thế được nối bởi đường nối đặc biệt 
RBE1, một van bằng tay VM12 và một đường ống khí nén 
thông qua.

• Tủ điều khiển

Tủ điều khiển bao gồm: 01 đóng cắt tổng bên cạnh 
tủ, biến áp cho 220V cung cấp các điều khiển phụ, biến áp 
cho 24V cung cấp kiểm tra nhìn trong bình chân không, 
nguồn cung cấp ổn áp 24V cung cấp cho cảm biến, PLC 
SCHNEIDER M340 và modun I/O, 5 contactor và máy cắt để 
cung cấp bơm chân không, bơm vào ra và khí nén và màn 
hình điều khiển HMI.

• Nối với máy biến áp bằng các ống mềm

Máy biến áp được kết nối với máy thống qua mọt bộ 
dây mềm bao gồm:

- 1 bộ đường ống dẫn dầu chảy ngược tới máy biến áp

- 1 bộ đường ống hút dầu hút từ máy biến áp

- 1 bộ dây nối by-pass giữa van trên và van dưới của 
máy biến áp

- 2 đường ống mềm by-pass của máy biến áp

- 4 dây kết nối mềm với máy

- 1 dây mềm để kiểm soát mức dầu trong máy biến áp 
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III. Thực trạng công tác lọc dầu  trên lưới điện 110 

kV do EVN NPC quản lý

1. Công tác tiếp nhận và đào tạo vận hành Máy lọc 
dầu onload MAS4000TEC và máy tái chế dầu REGEN 6C 
của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc nay là Công ty 
Dịch vụ Điện lực miền Bắc:

Từ ngày 1/8/2017 đến ngày 4/8/2017, các phòng ban 
trực thuộc Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc và chuyên 
gia hãng ARRAS-MAXEI (Cộng hòa Pháp) cùng nhà cung 
cấp hàng tiến hành chuyển giao công nghệ và vận hành 
thử nghiệm thành công hệ thống máy lọc dầu online 
(MAS4000TEC) kết hợp máy tái chế dầu (REGEN 6C) tại 
TBA 110kV Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Máy lọc dầu online MAS4000TEC:

Là hệ thống lọc dầu máy biến áp mà MBA vẫn hoạt 
động bình thường. Lưu lượng lọc có thể điều chỉnh từ 
1500 l/h đến 4200l/h. Hệ thống MAS4000TEC được điều 
khiển tự động, có hệ thống bảo vệ MBA 2 tầng bằng việc 
đóng cắt các van khí nén, có giám sát bảo vệ dò dầu, bảo 
vệ quá nhiệt, bảo vệ mức dầu trong bình dầu phụ. Bằng 
công nghệ tách khí hai tầng ở hai buồng tách khí riêng 
biệt, giúp cho dầu bơm vào MBA không còn bọt khí hòa 
tan trong dầu. Các van nối với MBA được cách ly điện 
bằng vật liệu Teflon giúp cho việc kết nối và hoạt động 
hoàn toàn an toàn cho người vận hành và MBA.

Hệ thống cảnh báo, tự động cách ly MBA khi mất 
điện và tái khởi động lại khi có điện đảm bảo sự hoạt động 
bình thường của MBA.

Thông số trước và sau khi lọc của máy MAS4000TEC:

Dầu trước 
khi lọc

Dầu sau 
khi lọc

Độ ẩm (IEC 733) <100ppm 5ppm

Điện áp đánh thủng (IEC 156) <30kV/2.5mm ≥70kV

Khí trong dầu (IEC 567 ≤ 10 % 0.1 %

Hình 1: Toàn cảnh kết nối máy lọc dầu online MAS4000TEC 
và máy tái chế dầu REGEN 6C

Hình 2: Chuyển giao công nghệ phần lý thuyết

Hình 3: Máy lọc dầu online MAS4000TEC đang vận hành

Hình 4: XN Xây lắp sửa chữa và TNĐ - NPSC 
Lắp đặt kết nối với MBA

Máy tái chế dầu REGEN 6C:

Máy tái chế dầu REGEN 6C có chức năng lọc hàm 
lượng acid trong dầu nhằm

Máy được nối trực tiếp với MAS4000TEC để tái chế 
dầu máy biến áp online. Thông số cơ bản của máy thể 
hiện trong bảng sau:

Thông số
Phương 

pháp thử
Dầu trước 

khi lọc
Dầu sau 
khi lọc

Độ ẩm (ppm) IEC 733 <100 5
Điện áp đánh 
thủng (kV)

IEC 156 <30 >70

Acid (mg KOH/g) IEC 296 0.2 0.03
Tag delta (900C) IEC 247 <0.01 <0.005
Khí (%) IEC 567 8 0.1
Mầu ASTM D1500/

ISO2049
Nâu/tối Vàng 

sáng/sạch
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Hình 5: Dầu trước và sau khi lọc Hình 6: Theo dõi chu trình tái chế dầu online

Kết quả thí nghiệm trước và 
sau khi lọc được thực hiện bởi 
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm 
điện Miền bắc đã cho kết quả tốt, 
dầu đảm bảo để MBA hoạt động 
bình thường.

Sau 4 ngày đào tạo, chuyển 
giao công nghệ và vận hành thử 
nghiệm bởi chuyên gia hãng 
ARRAS-MAXEI, hệ thống đã hoạt 
động an toàn, việc kết nối và vận 
hành đảm bảo không phải cắt 
điện, kết quả thí nghiệm dầu đạt 
tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Các công tác lọc dầu 
online do NPSC thực hiện trên 
lưới điện của EVN NPC duy trì 
vận hành ổn định, tin cậy cho 
các MBA 110 kV đã được lọc 
online và tái chế dầu.

NPSC đã thực hiện nhiều 
công trình lọc dầu online các 
MBA 110 kV trên lưới điện 
110kV do EVNNPC quản lý vận 
hành và đều hoàn thành tốt cả 
về chất lượng và tiến độ. Đặc 
biệt tiêu biểu như các dự án lọc 
tái sinh dầu online bằng máy 
MAS4000TEC và máy tái chế dầu 
REGEN 6C (lọc axit, Tgδ ) cho các 
MBA 110 kV tại các TBA 110kV: 
Ninh Dân, Giếng Đáy, Nghĩa Lộ, 
Quỳnh Phụ, Điện Biên... tất các 
MBA 110 kV sau khi lọc đều cho 
kết quả thí nghiệm dầu sau lọc 
tương đương tiêu chuẩn dầu 
mới (Chỉ số tổn thất Tgδ 90oC: 
trước lọc > 7%, sau lọc sau lọc 
~ 1% < 2,2% theo tiêu chuẩn 
IEC60247-04).

Hình 7: Lọc dầu TBA 110kV Quỳnh Phụ

IV. Kết luận

Việc tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để lọc dầu online 
và tái chế dầu online MBA của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã giúp cho 
hệ thống truyền tải được liên tục, không phải cắt điện, MBA hoạt động an toàn 
hơn, tiết kiệm được nhiều chi phí. Việc sử dụng tái chế dầu online trong MBA 
còn có ý nghĩa rất lớn về môi trường. Đây là hướng đầu tư đúng hướng, đem lại 
hiệu quả thực sự cho Tổng công ty Điện lực Miền Bắc nói riêng và cho ngành 
điện nói chung. Trong thời gian tới, Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc sẽ tập 
trung các nguồn lực để đẩy mạnh hơn công tác lọc dầu Online, tái chế dầu MBA 
góp phần tăng tuổi thọ thiết bị, giảm nguy cơ sự cố trong công tác QLVH lưới 
điện 110kV do EVNNPC quản lý, làm cơ sở để hiện đại hóa công tác này trong 
thời gian tiếp theo.

C. Tài liệu tham khảo:

- Hướng dẫn sử dụng máy lọc dầu online MAS4000TEC

- Hướng dẫn sử dụng máy tái chế dầu REGEN 6C
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Theo đó, trong tháng 8 nhiệt 
độ khu vực miền Bắc tăng cao 
do xuất hiện một số đợt nắng 

nóng, do đó nhu cầu dùng các thiết 
bị điện tăng đột biến. Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ 
động trong công tác truyền thông 
đến khách hàng thực hiện sử dụng 
điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, tổng sản lượng điện 
thương phẩm tháng 8/2022 của Tổng 
công ty đạt 8,12 tỷ kWh, tăng 2,09% 
so với tháng 8/2021 và tăng 1,32% 
so với tháng 7/2022, lũy kế 8 tháng 
đạt 56,75 tỷ kWh, tăng trưởng 4,64% 
so với cùng kỳ. Trong đó thành phần 
công nghiệp xây dựng chiếm 63,83% 
và tăng 4,34%; thành phần quản 
lý tiêu dùng chiếm 29,33% và tăng 
3,13%; thành phần thương nghiệp 
dịch vụ chiếm 2,74% và tăng 22,41%; 
thành phần nông lâm ngư nghiệp 
chiếm 1,65%, tăng 9,53%.

Tổn thất điện năng 8 tháng năm 
2022 toàn Tổng công ty là 5,36%, 
giảm 0,51% so với cùng kỳ 2021, 
trong đó tổn thất điện năng theo 
cấp điện áp là 4,13%, giảm 0,45% 
so với cùng kỳ 2021. Chỉ tiêu độ tin 
cậy lưới điện phân phối đảm bảo kế 
hoạch Tập đoàn Điện lực giao, lũy kế 
hết tháng 8 là: Maifi: 1,50 lần; Saidi: 
264,688 phút; Saifi: 2,91 lần.

Về các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng: 
Trong tháng 8/2022, Tổng công ty đã 
tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 230 
khách hàng trung áp, lũy kế 8 tháng 
năm 2022, đã tiếp nhận giải quyết cấp 
điện cho 1.704 khách hàng trung áp, 
thời gian trung bình giải quyết các thủ 
tục của ngành điện là 3,78 ngày, giảm 
0,39 ngày so với cùng kỳ 2021, giảm 
3,22 ngày so với quy định của EVN.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 
8 năm 2022, tỷ lệ cung cấp dịch 
vụ theo phương thức điện tử của 
EVNNPC đạt 99,45%; tỷ lệ cung cấp 
dịch vụ điện cấp độ 4 của toàn Tổng 
công ty đạt 99,5%.

Trong tháng 8/2022, mặc dù gặp 
nhiều khó khăn trong công tác giải 
phóng mặt bằng tuy nhiên đã khởi 
công 07 dự án lưới điện và TBA 110kV, 
lũy kế 8 tháng khởi công được 56 dự 
án lưới điện và TBA 110kV; đóng điện 
03 công trình, lũy kế 8 tháng đóng 
điện được 23 công trình lưới điện và 
TBA 110kV.

Trong các tháng cuối năm, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra, đôn 
đốc các Công ty Điện lực, các đơn vị 
triển khai các giải pháp hoàn thành 
chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dịch 
vụ khách hàng năm 2022; đánh giá 
khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh 
doanh chính phục vụ công tác cân 

đối tài chính chung của toàn Tổng 
công ty.

Đặc biệt trong tháng 9 và các 
tháng còn lại của năm 2022, Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc nỗ lực 
phấn đấu không để xảy ra tai nạn 
lao động nghiêm trọng, cháy nổ do 
lỗi chủ quan; giảm thiểu tai nạn, tai 
nạn giao thông, tai nạn điện trong 
dân … Tổng công ty thực hiện kiểm 
soát chặt chẽ chỉ tiêu giảm thiểu vi 
phạm hành lang công trình, nhà ở; 
chủ động trong công tác chuẩn bị 
ứng phó và khắc phục hậu quả thiên 
tai mưa bão, lũ lụt,…. Điện lực miền 
Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức 
phòng, chống thiên tai cho người lao 
động và nhân dân về an toàn điện, sừ 
dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc 
biệt những giải pháp thực hiện nhằm 
đảm bảo an toàn điện trong mùa 
mưa bão.

Mạnh Đức

8 THÁNG ĐẦU NĂM TỶ LỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ CỦA EVNNPC ĐẠT 99,45%

Trong tháng 8, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc; vận hành an toàn hệ thống điện, 
phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, vui chơi giải trí của nhân dân tại các tỉnh, thành phố khu 
vực phía Bắc trong dịp lễ kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Thi công đấu nối trên hệ thống lưới điện 110kV
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Trong 8 tháng đầu năm 2022, 
PC Đắk Nông đã phát hiện và 
xử lý 676 vụ vi phạm sử dụng 

điện, đạt 56% so với kế hoạch. Tổng 
số tiền truy thu và bồi thường hơn 
548 triệu đồng; trong đó, trộm cắp 
điện 9 vụ, vi phạm công suất 11 vụ, 
vi phạm giá điện 548 vụ, vi phạm 
khác 108 vụ. Để đạt kết quả đó, PC 
Đắk Nông đã tăng cường chỉ đạo các 
Điện lực trực thuộc bố trí thời gian, 
phân công bộ phận làm công tác 
KTGSMBĐ kiểm tra theo hướng toàn 
diện, chuyên sâu; đồng thời không 
ngừng đổi mới phương thức kiểm tra 
để bảo đảm hoạt động mua bán điện 
được triển khai hiệu quả nhất. Đồng 
thời, bộ phận chuyên môn của Công 
ty tổ chức tổng hợp, phân tích đánh 
giá tình hình mua bán điện đối với 
các đối tượng khách hàng; sử dụng 
các tiện ích trên chương trình CMIS 
3.0 và những tiện ích từ thu thập dữ 
liệu công tơ từ xa để phát hiện kịp 
thời dấu hiệu vi phạm trong hoạt 
động mua bán điện.

Ngoài ra, PC Đắk Nông còn 
khai thác tối ưu các tính năng hỗ 
trợ thông qua hệ thống RF-Spider, 
DSPM theo dõi các thông số, chế độ 
cảnh báo bất thường của hệ thống 
đo đếm như: Mất dòng, mất áp, mất 
pha, đấu nối sai cực tính, cảnh báo 
chạm đất… để có biện pháp xử lý 
đối với từng trường hợp cụ thể; chú 
trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
cho cán bộ, nhân viên làm công tác 
KTGSMBĐ; đẩy mạnh áp dụng chuyển 
đổi số trong công tác KTGSMBĐ; chủ 
động phối hợp chính quyền các địa 
phương đẩy mạnh tuyên truyền về 

PC ĐẮK NÔNG: 
TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Thời gian qua, PC Đắk Nông đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát mua 
bán điện (KTGSMBĐ). Điều này không chỉ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, 
mà còn đảm bảo hoạt động mua bán điện được công khai, minh bạch.

Công nhân Điện lực kiểm tra hệ thống đo đếm phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình 
trạng trộm cắp điện trên địa bàn

PC Đắk Nông tăng cường kiểm tra sử dụng điện khu vực có tổn thất điện năng cao
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pháp luật, xử lý nạn trộm cắp điện 
và các vi phạm hành chính khác 
trong lĩnh vực điện lực.

Bên cạnh đó, Công ty đẩy 
mạnh việc theo dõi các trạm biến 
áp có tỷ lệ tổn thất cao, tổn thất 
biến động, kịp thời tìm ra nguyên 
nhân bằng các phương pháp loại 
trừ; cập nhật, theo dõi thông tin sử 
dụng điện của khách hàng thông 
qua sản lượng điện phát sinh trong 
ngày, trong tháng, lịch sử sử dụng 
điện, sản lượng điện dùng so với 
mức sử dụng điện thực tế; theo dõi 
thường xuyên các hộ có sản lượng 
lớn sử dụng cho mục đích sản 
xuất kinh doanh… để phát hiện 
sớm sự bất thường trong sử dụng 
điện và tiến hành kiểm tra đột 
xuất hệ thống đo đếm của khách 
hàng thuộc diện nghi vấn. Từ đó, 
Công ty đã kiểm tra, phát hiện xử 
lý kịp thời, hiệu quả các trường 
hợp thuộc diện nghi vấn “gian lận” 
trong sử dụng điện.

Để công tác KTGSMBĐ phát 
huy hiệu quả hơn nữa trong những 
tháng còn lại năm 2022, Công ty 
tiếp tục duy trì những giải pháp 
đã thực hiện, áp dụng triệt để các 
phần mềm ứng dụng trong công 
tác KTGSMBĐ, kiểm tra, kiểm soát, 
quản lý chặt chẽ hệ thống đo đếm 
bán điện; tăng cường kiểm tra các 
trạm biến áp có tổn thất điện năng 
bất thường, khách hàng có trạm 
biến áp chuyên dùng, khách hàng 
bơm tưới, khách hàng nhiều tháng 
không có sản lượng, khách hàng 
có hộ phụ dùng chung…

Thời gian tới, PC Đắk Nông sẽ 
tiếp tục bồi huấn kỹ năng thao tác 
phần mềm kiểm tra sử dụng điện 
trên các chương trình như DSPM, 
RF-Spider, CEU, CPM nhằm bổ 
sung thêm kiến thức cho bộ phận 
KTGSMBĐ, đồng thời có các hình 
thức khen thưởng động viên kịp 
thời cho các tập thể, cá nhân tích 
cực trong việc phát hiện các vụ vi 
phạm sử dụng điện. Đây cũng là 
giải pháp góp phần giảm tổn thất 
điện năng, góp phần hoàn thành 
chỉ tiêu EVNCPC giao.

Linh Tâm

EVN SẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN 
ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN MÙA MƯA BÃO

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ kỳ 
nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, công tác chuyển đổi số trong một số lĩnh vực hoàn thành 
với tỷ lệ cao …là những kết quả mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực 
hiện được trong tháng 8 vừa qua. Tháng 9 này, EVN tiếp tục chỉ đạo các Tổng công 
ty/Công ty Điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 
24/24h; chủ động ứng phó với thiên tai mùa mưa bão.

Không ít khó khăn về thiên tai, tài chính

Xác định được đây là thời gian cao điểm trong mùa mưa bão, do đó EVN 
đã tiếp tục chỉ đạo các công ty, nhà máy thủy điện trực thuộc vận hành hồ đập 
theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ban 
Chỉ đạo của các tỉnh, thành phố.

EVN cũng đã tăng cường tuyên truyền về vai trò của thủy điện trong việc 
cắt/giảm lũ. Các tổng công ty, công ty điện lực trực thuộc Tập đoàn tiếp tục thực 
hiện tốt công tác đảm bảo điện mùa khô, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương 
tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để kịp thời ứng phó thiên tai cũng như các tình 
huống quá tải cục bộ, xử lý sự cố để đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng.
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Tháng 8/2022, sản lượng điện 
sản xuất toàn hệ thống đạt 23,9 tỷ 
kWh. Lũy kế 8 tháng đạt 181,92 tỷ 
kWh, tăng 5% so với cùng kỳ, trong 
đó tỷ lệ huy động một số loại hình 
nguồn điện trên tổng sản lượng điện 
sản xuất toàn hệ thống như sau: Sản 
lượng thủy điện đạt 63,25 tỷ kWh, 
chiếm 34,8%; Nhiệt điện than đạt 
71,67 tỷ kWh, chiếm 39,4%; Tua bin 
khí đạt 19,67 tỷ kWh, chiếm 10,8%; 
Năng lượng tái tạo đạt 24,95 tỷ kWh, 
chiếm 13,7% (trong đó điện mặt trời 
đạt 18,82 tỷ kWh, điện gió đạt 5,84 
tỷ kWh); Điện nhập khẩu đạt 1,91 tỷ 
kWh, chiếm 1%.

Điện sản xuất của EVN và các 
Tổng Công ty Phát điện (kể cả các 
công ty cổ phần) trong 8 tháng đầu 
năm 2022 đạt 84,57 tỷ kWh, chiếm 
46,49% sản lượng điện sản xuất của 
toàn hệ thống. Đáng chú ý, do giá 
nhiên liệu đầu vào sản xuất điện (như 
than, dầu, khí) tăng đột biến từ đầu 
năm đến nay làm chi phí sản xuất 
điện của EVN tăng rất cao dẫn tới 
nhiều khó khăn về tài chính.

Trong đầu tư xây dựng: Về lưới 
điện, Trong 8 tháng đầu năm 2022, 
EVN và các đơn vị đã khởi công 88 
công trình và hoàn thành đóng điện, 
đưa vào vận hành 65 công trình lưới 
điện từ 110 kV đến 500kV (bao gồm: 6 
công trình 500kV, 13 công trình 220kV 
và 46 công trình 110kV). Trong đó, đã 
đóng điện đường dây 500kV Quảng 
Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 
500kV Trung tâm Điện lực Quảng 
Trạch, trạm biến áp 220kV Chư Sê, 
nâng công suất trạm biến áp 220kV 
Bỉm Sơn, nâng công suất trạm biến 
áp 220kV Đô Lương, dự án đấu nối 
110kV sau trạm biến áp 220kV Chư Sê, 
đường dây 110kV cấp điện cho trạm 
biến áp 110kV XM Đại Dương. 

Về nguồn điện: Dự án Nhà máy 
Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã được 
Bộ Công Thương cho phép thi công 
trở lại. Công tác GPMB một số dự 
án trọng điểm (dự án Cơ sở hạ tầng 
Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, 
Nhà máy NĐ Quảng Trạch 1, dự án 
Cơ sở hạ tầng dùng chung các Nhà 
máy điện tua-bin khí hỗn hợp Dung 
Quất 1, 2 và 3...) vẫn gặp nhiều khó 

khăn, vướng mắc chưa được xử lý 
dứt điểm...

Công tác kinh doanh và dịch vụ 
khách hàng, đến hết tháng 8/2022 tỷ 
lệ khách hàng thanh toán tiền điện 
không dùng tiền mặt đạt 90,72%; tỷ 
lệ tiền điện thanh toán không dùng 
tiền mặt toàn EVN đạt 97,32%. Công 
tác chuyển đổi số tại các đơn vị trong 
toàn EVN đã hoàn thành 86,5% kế 
hoạch thực hiện công tác chuyển đổi 
số trong 2 năm 2021-2022, trong đó 
có một số lĩnh vực đã hoàn thành với 
tỷ lệ cao như quản trị nội bộ (98,98%), 
kinh doanh và dịch vụ khách hàng 
(97,56%), đầu tư xây dựng (94,8%).

Tiếp tục  mục tiêu,  nhiệm vụ 
tháng 9/2022

Tháng 9 này EVN tiếp tục thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ: Đảm 
bảo sản xuất, cung ứng điện an toàn, 
liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã 
hội của đất nước và sinh hoạt người 
dân. Về huy động nguồn điện: Huy 
động tối đa các nhà máy thủy điện 
đang phải xả nước (hoặc có nguy cơ 
xả nước) theo yêu cầu của Ban Chỉ 
đạo Quốc gia về phòng chống thiên 
tai và BCĐ các địa phương, đồng thời 
cập nhật dự báo thủy văn để có kế 
hoạch điều tiết phù hợp; nhiệt điện 
than, tuabin khí huy động theo nhu 
cầu hệ thống và bài toán tối ưu thủy 
- nhiệt điện; khai thác cao các nhiệt 

điện than nội khu vực phía Bắc để tích 
dần nước các hồ thủy điện; dự phòng 
nhiệt điện dầu.

Dự kiến về sản lượng tiêu thụ 
điện bình quân toàn hệ thống trong 
tháng 9/2022 ở mức 754,8 triệu 
kWh/ngày (tăng 18,6% so với cùng 
kỳ), công suất phụ tải lớn nhất ước 
khoảng 41.400 MW.

Về công tác đầu tư xây dựng: Tiếp 
tục xử lý vướng mắc trong công tác 
GPMB, tập trung thi công các dự án 
nguồn điện trọng điểm. Về lưới điện: 
Tập trung nhân lực, vật tư thiết bị hoàn 
thành các dự án: mạch 2 đường dây 
220kV Lào Cai - Bảo Thắng, đường dây 
220kV Bắc Giang - Lạng Sơn, đường dây 
220kV Nậm Mô - Tương Dương, đường 
dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc...

Tiếp tục chỉ đạo các Tổng Công 
ty/Công ty Điện lực chuẩn bị đầy đủ 
nhân lực, phương tiện, tăng cường 
ứng trực 24/24h; chủ động ứng phó 
với thiên tai mùa mưa bão, đảm bảo 
an toàn cho người, thiết bị, các công 
trình điện và đảm bảo an toàn hồ đập, 
các nhà máy thuỷ điện, vùng hạ du hồ 
chứa; Khuyến cáo người dân, các cơ 
quan công sở và nơi sản xuất cần chú 
ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để 
giảm bớt những khó khăn trong vận 
hành hệ thống điện.

Hoàng Phượng – Bá Phương

Hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối vận hành an toàn, 
ổn định trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 
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Để đảm bảo chất lượng cấp 
điện, vận hành an toàn, liên tục 
trong mùa mưa bão, Đội truyền 

tải điện Mai Châu - Truyền tải 
điện Hòa Bình đã chủ động lập 

các phương án ứng phó.

Với hơn 95% vị trí cột đi qua 
các huyện Vân Hồ (Sơn La), 
Mai Châu và Tân Lạc (Hòa 

Bình) đều nằm ở các đỉnh, sườn 
núi, đồi cao, thảm thực vật dày nên 
ngoài nguy cơ xảy ra cháy vào mùa 
nắng còn dễ bị sạt lở vào mùa mưa 
bão. Riêng địa bàn huyện Mai Châu, 
tỉnh Hòa Bình có 37 vị trí cột đường 
dây 500kV cả hai mạch, 54 vị trí cột 
đường dây 220kV đi qua địa bàn 7 xã, 
thị trấn, trong đó cột số 344 là một 
trong những vị trí có nguy cơ sạt lở 
do nằm trên triền núi cao.

Anh Nguyễn Văn Tường - Đội 
truyền tải điện Mai Châu - Truyền tải 
Điện Hòa Bình cho biết, mặc dù vị trí 
không thuận lợi nhưng những người 
lính truyền tải vẫn thường xuyên phải 
đi tuyến để đảm bảo an toàn lưới 
điện. Vào mùa mưa lũ, nước chảy xiết, 
bên dưới là đá trơn trượt rất khó đi và 
nguy hiểm. Ngoài ra, mọi người luôn 
phải đối mặt với côn trùng, rắn và 
vắt. Nhiều anh em từ trên cột xuống 
về đến đội nghỉ ca mới biết đã bị vắt 
cắn đầy chân. Dù sử dụng nhiều biện 
pháp như thuốc, dùng muối ớt sát 
vào giầy, ủng nhưng cũng chỉ hạn chế 
được phần nào…

Công việc của những người lính 
truyền tải điện vốn dĩ đã vất vả nhưng 
vào mùa mưa lũ nhiệm vụ càng vất vả 
bội phần. Nhớ lại thời điểm năm 2019, 
do mưa lớn, đoạn đường gần thủy 
điện So Lo đất đá trên đồi sạt xuống 
đường, gây chia cắt. Dù chỉ còn 5km 

là đến vị trí, nhưng các anh buộc phải 
đi vòng với quãng đường tăng lên 
gần 100km mới có thể tiếp cận được. 
“Những lúc đi tuyến vào trời mưa, đi 
đến đâu là bùn đất dính đến đấy, bước 
không nổi, ăn uống không đúng giờ, 
nhiều hôm phải ăn tạm ngay tại cột 
để còn kịp làm việc. Nhiều lúc cũng 
oải nhưng vì dòng điện vẫn phải cố 
vượt qua khó khăn để dòng điện được 
truyền tải an toàn và liên tục”- anh Đỗ 
Ngọc Minh trải lòng.

Để đảm bảo an toàn hành lang 
lưới điện trong mùa mưa bão, Đội 
truyền tải điện Mai Châu thường 
lên kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể 
cho mỗi thành viên theo tuần, theo 
tháng đến từng vị trí chân cột kiểm 
tra, phát quang những thảm cây, 
dây leo gây nguy hại cho đường dây. 
Nhiều cột do nằm ở vị trí núi cao, độ 
dốc lớn nên để đến được cũng phải 
mất nửa ngày trời mới có thể hoàn 
thành nhiệm vụ.

ĐỘI TRUYỀN TẢI ĐIỆN MAI CHÂU: 
ĐẢM BẢO AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN MÙA MƯA BÃO

Công nhân Đội truyền tải điện Mai Châu kiểm tra, phát quang, bảo vệ lưới điện

Ông Phan Đông Minh (áo trắng) - Phó Giám đốc Truyền tải điện Hòa Bình trao đổi 
với lực lượng liên ngành để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện
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Nỗ lực cho 19 điểm giao chéo còn lại

Ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Nhận 
thức tầm quan trọng của dự án cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng 
điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng an ninh, phục vụ đời sống của nhân dân. Do đó 
ngay thời gian đầu triển khai dự án cao tốc, EVNNPT đã phối hợp với 
chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các bên liên quan đi khảo sát 
để xác định mức độ ảnh hưởng đến lưới điện truyền tải khi triển khai dự 
án, thực hiện kiểm đếm từng vị trí cột điện, đường dây cần phải di dời 
để triển khai dự án.

Đồng thời EVNNPT cũng đã tham gia góp ý các hồ sơ thiết kế di 
dời lưới điện, góp ý phương án thi công, đăng ký cắt điện, hỗ trợ giám 
sát thi công, tham gia tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành và cập 
nhật khối lượng tài sản theo hình thức đền bù không hoàn lại…với các 
Trung tâm phát triển quỹ đất, các Ban Quản lý dự án giao thông, đơn vị 
thi công trong quá trình thực hiện di dời.

EVNNPT đã chỉ đạo các Công ty Truyền tải điện phối hợp chặt chẽ 
với các bên liên quan giải quyết hết các khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình triển khai dự án liên quan trách nhiệm của EVNNPT, với mục 
đích để đảm bảo tiến độ cho công tác cải tạo di dời các trụ điện truyền 
tải này. Với sự vào cuộc quyết liệt đó, các đơn vị thuộc EVNNPT đã hoàn 
thành di dời được 58/77 điểm giao chéo, hiện còn 19 điểm giao chéo 
chưa di dời xong.

Cụ thể, đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện nay còn 9 điểm giao 
chéo. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của 8 vị trí (03 vị trí giao chéo đường dây 
500kV và 05 vị trí giao chéo đường dây 220kV) trên địa bàn Thừa Thiên 
Huế đã được EVNNPT thỏa thuận tại văn bản 2485/EVNNPT-KT ngày 
06/7/2022. Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thi 
công xong và đang trong quá trình thương thảo hợp đồng. 01 vị trí giao 
chéo đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chủ đầu tư đang 
hoàn thiện hồ sơ để thỏa thuận với EVNNPT.

Giao chéo vị trí 1312-1313 đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây với đoạn 
cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại địa bàn xã Thuận Hòa, 

huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Đoạn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết còn 04 vị trí giao chéo, trong đó 
3 vị trí đang được các nhà thầu thi công, 1 vị trí chủ đầu tư đang làm thủ 
tục để thi công. Đoạn cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, còn 06 vị trí giao 
chéo, trong đó có 3 vị trí nhà thầu đang thi công, 3 vị trí chủ đầu tư đang 
làm thủ tục để thi công.

Không làm chậm tiến độ để thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2022

Theo lãnh đạo EVNNPT, việc cải tạo di dời các vị trí cột điện này 
phải tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Điện lực, nghị định của Chính 

Trước mùa mưa bão, Đội truyền tải 
điện Mai Châu thường tổ chức kiểm tra 
những vị trí xung yếu để có biện pháp xử 
lý kịp thời những hư hỏng gây mất an toàn 
cho công trình, đặc biệt là các vị trí đi qua 
khu vực độ dốc lớn, sát vực sâu, có dòng 
chảy hướng vào chân cột. Bên cạnh đó, Đội 
cũng chủ động trong việc xây dựng tường 
chắn không cho dòng nước mưa chảy 
hướng vào cột; phát quang hành lang, chặt 
tỉa cây cao. Theo anh Bùi Ngọc Anh - công 
nhân thuộc Đội Truyền tải điện Mai Châu, 
khi thực hiện phát tỉa cây trong hành lang 
lưới điện nhiều hộ dân tỏ ý không muốn 
hợp tác, do vậy những người lính truyền 
tải lại phải kiêm thêm nhiệm vụ của những 
tuyên truyền viên.

Mùa mưa bão, chỉ một sơ suất rất 
nhỏ cũng có thể dẫn đến móng cột bị sạt 
lở làm nghiêng, đổ cột, dẫn đến những 
hậu quả khôn lường cả về người và tài 
sản. Đặc biệt, sạt lở đất gây nghiêng đổ 
cột là sự cố dể xảy ra, nhưng thường khó 
xử lý và chi phí rất lớn, thời gian khắc 
phục kéo dài. Vì vậy, lãnh đạo Truyền tải 
điện Hòa Bình luôn tập trung triển khai 
công tác phòng chống bão lụt với những 
phương án cụ thể, trong đó ưu tiên hàng 
đầu là đến các vị trí móng cột trên núi, đồi 
và các khu vực có dòng nước chảy qua. 
Ngoài ra, theo định kỳ, đơn vị tập trung 
khảo sát, đánh giá tình trạng móng cột, 
khả năng ổn định của nền đất khu vực để 
có những biện pháp phòng chống như 
xây kè móng, làm mương thoát nước, nắn 
dòng chảy không để các dòng nước chảy 
trực tiếp vào khu vực móng cột.

Do chủ động trong công tác kiểm tra, 
giám sát những điểm có nguy cơ xảy ra 
sự cố nên những năm qua, hệ thống lưới 
điện cao áp đi qua huyện Mai Châu chưa 
xảy ra vụ việc nghiêm trọng gây mất an 
ninh, an toàn lưới điện. Ông Phan Đông 
Minh - Phó giám đốc Truyền tải điện Hòa 
Bình cho biết.

Mặc dù thời tiết ngày càng diễn biến 
phức tạp, nhưng bằng sự chủ động và tích 
cực trong công tác, Đội Truyền tải điện Mai 
Châu – Truyền tải điện Hòa Bình trong nhiều 
năm liền đã góp phần đảm bảo vận hành 
an toàn lưới truyền tải điện phục vụ đời 
sống, an ninh, quốc phòng; cung cấp điện 
liên tục, ổn định cho các vùng lân cận./.

Mạnh Hùng
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phủ về quy định chi tiết thi hành Luật 
điện lực về an toàn điện, các quy định 
của Chính phủ về quản lý chất lượng, 
thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng; về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng và các quy định Bộ Công 
Thương, Bộ Giao thông vận tải…vì 
vậy các công tác lập thiết kế, thẩm 
định thiết kế phải tuân thủ đúng các 
quy định hiện hành.

Về kinh phí thực hiện việc cải tạo 
di dời các vị trí cột điện giao chéo này 
thuộc chi phí của dự án đường cao tốc 
Bắc - Nam, công tác quản lý chi phí và 
triển khai thực hiện được UBND các 
tỉnh giao cho các huyện, thành phố 
và trực tiếp là các Trung tâm phát 
triển quỹ đất triển khai các thủ tục 
lựa chọn nhà thầu thi công.  Do vậy, 
tiến độ của dự án, tiến độ cải tạo, di 
dời các trụ điện giao chéo với đường 
cao tốc phụ thuộc vào việc bố trí quỹ 
đất các vị trí móng cột điện, cũng như 
việc lập và thực hiện các phương án, 
biện pháp tổ chức thi công của nhà 
thầu khi thi công cải tạo di dời các vị 
trí cột điện truyền tải này.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Lê Văn Thành tại lễ phát động thi đua 
“120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 
dự án đường bộ cao tốc: Mai Sơn – 

Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo 
- Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây” do 
Bộ Giao thông Vận tải tổ chức ngày 
10/09/2022 tại tỉnh Bình Thuận, phấn 
đấu hoàn thành 4 dự án đường bộ 
cao tốc trên theo đúng tiến độ đã đề 
ra, thời gian thi đua được tính từ ngày 
10/09/2022 đến ngày 31/12/2022.

Để các cung đoạn đường bộ 
cao tốc trên có đủ điều kiện thông 
xe trước ngày 31/12/2022, ngày 
15/9/2022, EVNNPT đã có văn bản đề 
nghị UBND các tỉnh: Quảng Trị, Thừa 
Thiên Huế, Bình Thuận và Đồng Nai 
khẩn trương chỉ đạo các huyện trực 
thuộc có điểm giao chéo với đường 
dây truyền tải đẩy nhanh công tác 
lựa chọn nhà thầu để thi công đồng 
bộ với tiến độ của dự án. Đối với vị trí 
đang thi công cần đôn đốc nhà thầu 
xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công 
các điểm giao chéo.

Hiện nay thời tiết nắng nóng, 
các đường dây truyền tải điện 220kV, 
500kV tỏng khu vực luôn vận hành 
với tình trạng đầy tải. Để đảm bảo 
vận hành an toàn liên tục lưới điện 
đảm bảo cung cấp điện và truyền tải 
hết công suất từ các nhà máy điện 
trong khu vực, EVNNPT đề nghị chủ 
đầu tư các dự án cao tốc chỉ đạo các 
đơn vị thi công đồng bộ các điểm 
giao chéo đường cao tốc trên cùng 
một đường dây truyền tải điện để 
đăng ký cắt điện 1 lần khi thi công 
di dời các đường dây truyền tải điện 
nhằm đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Lưu 
Việt Tiến cho biết: Trong giai đoạn 
gấp rút từ nay đến tháng 12/2022, 
EVNNPT yêu cầu các đơn vị cần 
phải tăng cường phối hợp với chính 
quyền địa phương, các đơn vị nhà 
thầu thi công, hỗ trợ giải quyết các 
khó khăn, vướng mắc liên quan trong 
quá trình thực hiện thi công tại các 
điểm giao chéo với đường dây truyền 
tải. Đồng thời, bố trí lực lượng cán bộ 
công nhân viên tham gia nghiệm thu 
công trình di dời đường dây… nhằm 
hoàn thành các dự án kịp tiến độ và 
thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2022,  
bảo đảm an toàn, chất lượng cho hệ 
thống lưới điện truyền tải quốc gia.

Minh Đức

EVNNPT GẤP RÚT DI DỜI CÁC ĐIỂM GIAO CHÉO 

ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐỂ THI CÔNG CAO TỐC BẮC - NAM

Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) đang 
phối hợp với cơ quan chức 
năng đẩy nhanh tiến độ giải 
quyết những khó khăn, vướng 
mắc trong thực hiện di dời các 
điểm giao chéo đường dây 
truyền tải điện với các dự án 
cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cam 
Lộ - La Sơn (Quảng Trị, Thừa 
Thiên Huế), Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết (Bình Thuận), Phan Thiết 
- Dầu Giây (Bình Thuận, Đồng 
Nai), nhằm góp phần bảo đảm 
tiến độ của dự án giao thông 
trọng điểm này.

Thi công vị trí 41- 42 đường dây 220kV Phan Thiết - Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) 
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Tại các trạm biến áp (TBA), tổ 
thao tác lưu động (TTLĐ), TTĐ 
Hà Nội yêu cầu tăng cường 

kiểm tra thiết bị: Theo dõi những 
máy biến áp có nguy cơ đầy, quá 
tải. Các TBA đã triển khai phương 
án ngăn ngừa sự cố, chủ động kiểm 

tra các thiết bị điện, đo nhiệt độ 
các điểm tiếp xúc (đặc biệt đối với 
các ngăn lộ tải cao, các ngăn lộ có 
thiết bị vừa mới thay thế, các ngăn 
lộ đường dây truyền tải từ các nhà 
máy điện) để kịp thời xử lý những 
điểm phát nhiệt.

Đối với các tuyến đường dây 
truyền tải điện, TTĐ Hà Nội yêu cầu 
các đội TTĐ tăng cường kiểm tra 
định kỳ đường dây và theo dõi chặt 
chẽ những tuyến đường dây có nguy 
cơ đầy, quá tải để kịp thời phát hiện 
những nguy cơ, bất thường xảy ra 
trên lưới.

Những tháng cuối năm 2022, 
lịch cắt điện thi công các công trình 
sửa chữa lớn (SCL), sửa chữa thường 
xuyên (SCTX) càng nhiều hơn: Cắt 
điện thi công công trình SCL thay 
các máy cắt tụ 101 ngày 08/9/202, 
máy cắt tụ 102 ngày 10/9/2022 trạm 
220kV Mai Động; Cắt điện thi công 
sửa chữa đường dây 500kV 575 
Quảng Ninh (T500QN) – 572 Phố Nối 
(T500PN) ngày 10/9/2022; Cắt điện 
thi công đường dây 220kV 271 Hà 
Đông (E1.4) – 271 Thành Công (E1.11) 
ngày 11/9/2022. Thời gian thi công 
ngắn, khu vực thi công phức tạp, đòi 
hỏi các TBA, các đội TTĐ càng phải 
tập trung nguồn lực phối hợp với các 
bên liên quan để đảm bảo tiến độ 
nhưng vẫn phải đảm bảo vận hành 
an toàn liên tục. Qua đó thể hiện được 
tinh thần quyết tâm của từng CBCNV 
TTĐ Hà Nội, tiến tới hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 
2022 được PTC1 giao.

Vũ Tiến

TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀ NỘI TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Để đảm bảo vận hành 
an toàn, ổn định lưới điện do 
Truyền tải điện (TTĐ) Hà Nội 
quản lý, Đơn vị đã chủ động thực 
hiện các giải pháp cụ thể, nhằm 
đảm bảo cung cấp điện trong 
mùa mưa bão và những tháng 
cuối năm 2022.

Kiểm tra máy biến áp AT2 tại Trạm 500kV Đông Anh

Đo điện áp nhị thứ TU 220kV tại Trạm 500kV Thường Tín
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Dự và phát biểu tại lễ phát 
động về phía Trung ương 
Đoàn có đồng chí Nguyễn 

Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương 
Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía 
các Bộ ngành có đại diện lãnh đạo 
Vụ Năng lượng (thuộc Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại DN), đại diện 
Vụ Tiết kiệm Năng lượng (Bộ Công 
Thương).

 Về phía Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam có đồng chí Dương Quang 
Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam; đồng chí Trần Đình Nhân, 
Tổng Giám đốc tập đoàn; đồng chí 
Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc 
EVN. Cùng dự có các đồng chí đại 
diện lãnh đạo các Ban, đơn vị và Văn 
phòng Trung ương đoàn, các bạn 
đoàn viên, thanh niên.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm 
vi toàn quốc, dành cho đối tượng là 
công dân Việt Nam có độ tuổi không 
quá 35, có thể tham gia cá nhân hoặc 
nhóm không quá 05 người với mục 
đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao 
ý thức của thanh thiếu niên và cộng 
đồng về sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền 
vững của đất nước; đồng thời, tạo 
môi trường để thanh thiếu niên tham 
gia đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải 
pháp đưa hoạt động sử dụng điện 
tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống 
hàng ngày.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, 
đồng chí Võ Quang Lâm, Phó Tổng 

giám đốc EVN cho biết: “EVN hy vọng 
và tin tưởng rằng Trung ương Đoàn 
sẽ phối hợp với EVN đẩy mạnh tuyên 
truyền sâu rộng các giải pháp, cách 
thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm 
và hiệu quả tới toàn bộ thanh thiếu 
niên trên toàn quốc. Đồng thời, hai 
bên sẽ sử dụng hiệu quả các kênh 
thông tin tuyên truyền của EVN và 
Trung ương Đoàn như hệ thống báo 
chí, xuất bản, trang tin điện tử… để 
tuyên truyền về sử dụng điện an 
toàn, tiết kiệm để việc tiết kiệm điện 
đi vào cuộc sống và trở thành việc 
làm, thói quen hàng ngày của mỗi 
người dân”.

Về nội dung, hình thức tác phẩm 
dự thi: Tác phẩm dự thi gồm các thể 
loại: Bài viết, video clip, infographic, 
motiongraphic, các sản phẩm số 

CUỘC THI 
“Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, 
AN TOÀN, HIỆU QUẢ TRONG THANH THIẾU NIÊN” 

NĂM 2022 ĐƯỢC CHÍNH THỨC PHÁT ĐỘNG

Nhằm chào mừng Đại hội 
Đoàn toàn quốc lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2022 – 2027; chào 
mừng kỷ niệm 68 năm Ngày 
Truyền thống ngành Điện lực 
(21/12/1954 – 21/12/2022). 
Ngày 13/9/2022, tại Thủ đô 
Hà Nội, Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam  đã tổ 
chức phát động Cuộc thi “Ý 
tưởng, sáng kiến sử dụng 
điện tiết kiệm, an toàn, 
hiệu quả trong thanh thiếu 
niên” năm 2022. 

Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong 
thanh thiếu niên” năm 2022 được chính thức phát động
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Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa phát 
đi thông báo đến 21 Công ty Điện lực thành viên (PC) 
đóng trên địa bàn các tỉnh thành phía Nam, từ Ninh 

Thuận đến Cà Mau về công tác đảm bảo cung cấp điện trong 
thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022.

Cụ thể, EVNSPC yêu cầu các đơn vị điện lực xây dựng và 
thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên 
tục nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vui chơi của người 
dân tại các tỉnh phía Nam, đồng thời đảm bảo an ninh quốc 
phòng trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Nhân viên điện lực trực 24/24 để đảm bảo hệ thống điện được 
vận hành an toàn, ổn định phục vụ dịp lễ 2/9

Ông Lâm Xuân Tuấn – Phó Tổng Giám đốc EVNSPC cho 
biết, EVNSPC chỉ đạo các đơn vị điện lực ngoài việc lập và thực 
hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện, các PC còn 
phải thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn phòng 
chống cháy nổ đối với các công trình lưới điện trong dịp lễ 2/9.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, 
an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông 
trong dịp nghỉ Lễ; phối hợp với các cấp chính quyền, công an, 
quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương 
án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho 
các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng... Căn cứ vào tình 
hình cụ thể tại địa phương, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, 
tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trong dịp Lễ.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, các PC không thực hiện 
ngừng cung cấp điện, làm mất điện khách hàng (kể từ 0 giờ 
ngày 1/9/2022 đến 6 giờ ngày 5/9/2022) trừ trường hợp xử 
lý sự cố.

Ngoài ra, các PC còn tăng cường trực lãnh đạo, trực 
vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ; 
chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và 
phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

Bên cạnh đó, các PC phải bố trí máy phát điện diezen 
dự phòng, kiểm tra, củng cố lưới điện nhằm đảm bảo điện 
an toàn, ổn định tại các địa điểm, khu vực quan trọng, nơi 

(app, phần mềm,…), mô hình. Nội dung tác phẩm 
dự thi thể hiện ý tưởng, sáng kiến về sử dụng điện an 
toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó: Ý tưởng, sáng kiến 
phải được trình bày rõ ràng, đầy đủ các phần (đặt vấn 
đề, nêu thực trạng; nội dung ý tưởng, sáng kiến; giải 
pháp thực hiện; đề xuất kiến nghị).Ý tưởng, sáng kiến 
tham gia dự thi phải đảm bảo tính mới, sáng tạo và có 
khả năng ứng dụng vào thực tế.

Về cách thức gửi tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức chỉ 
nhận tác phẩm dự thi từ các tỉnh, thành đoàn và đoàn 
trực thuộc. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp 
nhận bài dự thi của tác giả dự thi; tổ chức thẩm định, 
lựa chọn các tác phẩm chất lượng, đảm bảo nội dung 
để giới thiệu tham gia vòng thi cấp Trung ương. 

Ban Tổ chức sẽ tổ chức thẩm định chọn ra 10 bài 
dự thi xuất sắc nhất vào Vòng chung kết xếp hạng; 
đồng thời đăng tải lên ứng dụng Thanh niên Việt Nam 
để tiến hành bình chọn. Đoàn viên, thanh niên có thể 
tham gia bình chọn cho bài dự thi bằng cách click vào 
nút “bình chọn” cho bài dự thi mà mình yêu thích, mỗi 
tài khoản có thể bình chọn cho nhiều bài dự thi.

Tại Vòng chung kết xếp hạng, các tác giả/ nhóm 
tác giả của 10 bài dự thi sẽ trình bày ý tưởng, sáng 
kiến của mình trước Hội đồng đánh giá tác phẩm dự 
thi. Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, Ban Tổ 
chức sẽ trao giải cho các tác phẩm dự thi đạt giải.

Các tác giả sẽ có thời gian gửi bài dự thi từ ngày 
phát động 13/9/2022 đến hết ngày 25/11/2022. 
Sau đó Hội đồng sẽ họp và lựa chọn ra 10 bài dự 
thi xuất sắc nhất để tiến hành bình chọn trên ứng 
dụng Thanh niên Việt Nam.

Vòng chung kết xếp hạng và Lễ trao giải Cuộc thi 
dự kiến tổ chức cuối tháng 12 năm 2022 tại Thủ đô Hà 
Nội. 

Việt Dũng

Đồng chí Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN 
phát biểu tại buổi lễ phát động
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diễn ra các hoạt động chính trị, văn 
hóa lớn của các tỉnh/thành phố 
trong khu vực miền Nam.

Về phương án vận hành lưới 
điện, các PC chủ động tách các tụ bù 
lưới điện trung áp không cần thiết, 
đảm bảo không để quá bù lưới trung 
áp gây công suất phản kháng phát 
ngược từ lưới điện phân phối lên lưới 
điện truyền tải trong các ngày nghỉ Lễ.

Căn cứ tình hình thực tế, các PC 
tổ chức trực lãnh đạo, sắp xếp nhân 
viên trực vận hành phục vụ điều hành 
cung cấp điện và các nhiệm vụ liên 
quan; thực hiện công tác vận hành, 
điều khiển hệ thống SCADA đảm bảo 
ổn định, liên tục 24/24 giờ trong các 
ngày nghỉ lễ.

Đối với hệ thống công nghệ 
thông tin dùng riêng, các đơn vị bố trí 
lực lượng ứng trực vận hành hệ thống 

mạng/các chương trình phục vụ điều 
hành cung cấp điện, đảm bảo hệ thống 
mạng máy tính, thông tin liên lạc… 
vận hành ổn định, liên tục 24/24 giờ.

Trường hợp sự cố trên lưới điện 
110kV, hoặc sự cố nghiêm trọng trên 
lưới điện phân phối, Điều độ viên trực 
ca tại các PC phải thông báo ngay 
thông tin cho lãnh đạo Công ty để 
báo cáo EVNSPC nắm bắt tình hình 
và chỉ đạo xử lý.

Ngoài ra, EVNSPC cũng khuyến 
cáo tất khách hàng sử dụng điện tại 
khu 21 tỉnh phía Nam, khi gặp bất cứ 
sự cố nào về điện hoặc nguy cơ gây ra 
sự cố về điện, hãy gọi ngay đến Trung 
tâm chăm sóc khách hàng (19001006 
hoặc 19009000) để được tư vấn, hỗ 
trợ xử lý kịp thời./.

Bình Nguyên

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN DỊP LỄ 
QUỐC KHÁNH 2/9 TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM

Nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vui chơi của người dân tại các tỉnh phía Nam, đồng thời 
đảm bảo an ninh quốc phòng trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVNSPC) đã triển khai phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn quản lý.

Khi gặp bất cứ sự cố nào về điện, khách hàng hãy gọi ngay đến Trung tâm chăm 
sóc khách hàng (19001006 hoặc 19009000) để được tư vấn, hỗ trợ xử lý kịp thời

Trong 7 tháng đầu năm 2022, EVNSPC đã đảm bảo cung cấp điện 
an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của 
người dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Cụ thể, sản lượng điện nhận toàn EVNSPC đạt 50 tỷ 784 triệu kWh, 
tăng 5,61% so với cùng kỳ năm trước (48 tỷ 085,64 triệu kWh); công suất 
lớn nhất là 14.702 MW (ngày 7/6/2022); sản lượng điện tiêu thụ đạt 48 tỷ 
450,5 triệu kWh, tăng 4,92% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 58,53% kế 
hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao năm 2022 (82 tỷ 770 triệu kWh).

Dịch COVID-19 giảm mạnh trên cả nước nên hầu hết các Công ty Điện 
lực thành viên tại 21 tỉnh phía Nam đều có mức tăng trưởng điện thương 
phẩm dương. Thành phần công nghiệp & xây dựng (CNXD) phục hồi khi 
các tỉnh có tỷ trọng CNXD cao đều tăng trưởng dương như Bình Dương 
(1,62%), Đồng Nai (4,0%), Bà Rịa-Vũng Tàu (6,4%), Tây Ninh (7,0%),…

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay EVNSPC đã khởi công 9 công trình 
và đóng điện 13 công trình lưới điện 110-220kV. Đối với các công trình 
lưới điện trung hạ thế, EVNSPC đã đóng điện được 284/644 công trình 
(44,1%), trong đó có 132/172 (đạt 76,2%) công trình đóng điện góp phần 
giảm tổn thất điện năng trong toàn EVNSPC.
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Ngày 16/9/2022 tại Hà Nội, Bộ 
Khoa học và Công nghệ phối 
hợp với Bộ Công Thương tổ 

chức Diễn đàn Công nghệ và Năng 
lượng Việt Nam 2022 với sự tham dự 
của trên 600 đại biểu trong nước và 
quốc tế.

Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Đặng Hoàng An và Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
Trần Văn Tùng, Diễn đàn Công nghệ và 
Năng lượng Việt Nam 2022 có chủ đề 
“Giải pháp tiết kiệm năng lượng bảo 
đảm vững chắc an ninh năng lượng 
trong bối cảnh mới”. Tham dự diễn 
đàn có trên 600 đại biểu trong nước và 
quốc tế dưới hình thức trực tiếp và trực 
tuyến, trong đó khoảng 300 đại biểu 
tham dự trực tiếp và hơn 300 đại biểu 
tham dự trực tuyến với nhiều đại sứ 
quán các nước như: Pháp, Úc, Isrel, Hoa 
Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, 
Séc, Thái Lan, Đan Mạch...

Diễn đàn được tổ chức nhằm 
thúc đẩy sử dụng tiết kiệm và hiệu 
quả năng lượng giai đoạn mới góp 
phần bảo đảm vững chắc an ninh 
năng lượng, cung cấp thông tin về xu 
hướng phát triển công nghệ mới tại 
các quốc gia, những khuyến nghị về 
nghiên cứu, chuyển giao và làm chủ 
công nghệ khi Việt Nam tiếp nhận 
công nghệ cho chuyển dịch năng 
lượng toàn cầu, đặc biệt là giải pháp 
công nghệ cho tiết kiệm năng lượng, 
góp phần đáp ứng tốt các cam kết 
tại Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi 
khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 
(COP26) và theo tinh thần của Nghị 
quyết số 140/NQ-CP ngày 02 tháng 
10 năm 2020 của Chính phủ. Đồng 
thời diễn đàn cũng là nơi tiếp nhận ý 
kiến đóng góp từ chuyên gia, cơ quan 
quản lý nhà nước… nhằm xây dựng 
hoàn thiện chính sách phát triển 
năng lượng bền vững. 

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng 

An cho biết, trong suốt 20 năm gần 
đây, tăng trưởng điện quốc gia của 
Việt Nam luôn ở mức hai con số 
(trung bình tăng trưởng 10,7%/năm 
cho đến năm 2019). Để đáp ứng nhu 
cầu năng lượng, từ một quốc gia xuất 
khẩu ròng về năng lượng, Việt Nam 
đã chuyển sang phải nhập khẩu năng 
lượng sơ cấp từ năm 2015 và sắp tới 
sẽ phải nhập khẩu khí hóa lỏng cho 
phát điện.

Diễn đàn bao gồm hai phiên:

Phiên 1:  Chính sách và chương 
trình hỗ trợ về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả phục vụ chuyển dịch 
năng lượng theo hướng tăng trưởng 
xanh. Tại phiên này các đơn vị quản 
lý nhà nước, chuyên gia tư vấn chiến 
lược,  cộng đồng nhà khoa học trong 
và ngoài nước cũng đã thảo luận và 
chia sẻ chính sách, đồng thời cung cấp 
thông tin hữu ích trong các chương 
trình hỗ trợ sử dụng năng lượng hiệu 

quả và tiết kiệm phục vụ chuyển dịch 
năng lượng theo hướng tăng trưởng 
xanh góp phần thực hiện các mục tiêu 
cam kết tại Hội nghị COP26. 

Phiên 2: Giải pháp công nghệ 
hỗ trợ sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả bảo đảm vững chắc an 
ninh năng lượng trong bối cảnh mới. 
Trong phiên 2, diễn đàn đã đưa ra bức 
tranh tổng quan về nhu cầu năng 
lượng của Việt Nam trong bối cảnh 
xu hướng chuyển dịch năng lượng 
trên thế giới; tiếp nhận ý kiến đóng 
góp từ chuyên gia, cơ quan quản lý 
nhà nước, doanh nghiệp trong nước 
và quốc tế ... đề xuất các giải pháp 
xây dựng hoàn thiện chính sách ứng 
dụng, phát triển, chuyển giao công 
nghệ phục vụ phát triển năng lượng 
bền vững. Đồng thời, giới thiệu các xu 
hướng công nghệ mới tới cộng đồng 
giúp sử dụng năng lượng hiệu quả và 
tiết kiệm trong bối cảnh mới.

Hoàng Phượng – Vũ Minh

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG BẢO ĐẢM VỮNG CHẮC 

AN NINH NĂNG LƯỢNG TRONG BỐI CẢNH MỚI
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Công ty Truyền tải điện 4, khởi 
nguồn từ việc tiếp quản Nha 
chuyển vận phân phối của chế 

độ cũ, ngày 15/09/1976 Sở quản lý 
Truyền tải điện thuộc Công ty Điện 
lực Miền Nam được thành lập, lưới 
điện lúc bấy giờ bị tách rời ở 03 
khu vực là Miền Đông, Miền Tây và 

Cao Nguyên, bao gồm 800 km đường 
dây, 29 trạm biến áp với tổng dung 
lượng là 600 MVA.

Đến giai đoạn phục hồi 1976-
1984, nhiều công trình lưới điện hư 
hỏng sau chiến tranh được sửa chữa, 
khôi phục hoạt động như: Đường dây 

230 kV Đa Nhim – Sài Gòn; 02 máy bù 
và giàn tụ bù 70 MVAr tại trạm 230 kV 
Sài Gòn,…..

Giai đoạn từ 1985 đến 1994, lưới 
điện truyền tải đã bước đầu có sự 
phát triển, với sự kiện Nhà máy Thủy 
điện Trị An   hoàn thành và lưới điện 
Đông –Tây được chính thức kết nối ở 
cấp 220 kV. Cũng là giai đoạn ghi dấu 
sự kiện đặc biệt   đóng điện thành 
công đường dây 500  kV Bắc – Nam, 
Công ty tiếp nhận vận hành 496 km 
đường dây 500 kV từ Pleiku đến Phú 
Lâm và trạm biến áp 500 kV Phú Lâm.

Từ ngày 01/04/1995, Công ty 
Truyền tải điện 4 trực thuộc Tổng 
Công ty Điện lực Việt Nam được 
thành lập trên cơ sở cơ cấu tổ chức 
của Sở Truyền tải điện. Lưới điện 
truyền tải đã phát triển mạnh, hiện 
diện trên địa bàn 21 tỉnh thành phố 
phía Nam, là giai đoạn Công ty bước 
đầu đẩy mạnh phát triển ứng dụng 
công nghệ mới như sửa chữa điện 
nóng đường dây 220  kV; Ứng dụng 
công nghệ điều khiển tích hợp cho 
trạm biến áp; Tiếp nhận vận hành 
trạm GIS (Gas Insulated Substation).

Từ 01/07/2008 Công ty Truyền 
tải điện 4 trực thuộc Tổng Công ty 
Truyền tải điện Quốc gia. Đến hôm 
nay tổng số CB CNV Công ty là 1.429 
người, tăng gấp 2,2 lần so với năm 
1975(649 người), khối lượng quản lý 
vận hành bao gồm 86.965 km đường 
dây, tăng gấp 106 lần so với năm 
1975 (818 km); 60 trạm biến áp 220kV 
và 500kV, với tổng dung lượng MBA 
là 40.700 MVA, tăng gấp 67,33 lần so 
với năm 1975 (600 MVA).

Từ ngày đầu thành lập đến nay, 
Công ty Truyền tải điện 4 đã phát huy 
truyền thống đoàn kết, luôn giữ vững 
sự kế thừa từ thế hệ trước đến thế 

KỶ NIỆM 46 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Nhân dịp Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm lần thứ 
46 Ngày thành lập Công ty (15/9/1976-15/9/2022), chúng ta hãy cùng ôn lại 46 năm hình 
thành và phát triển với nhiều khó khăn vất vả nhưng cũng rất vinh dự và tự hào, để cùng 
vững bước trên chặng đường phát triển mới.

PTC4 sơ kết Đảng bộ Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công đoàn PTC4 sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2022
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hệ sau, đồng lòng chung sức vượt qua bao khó khăn, thử 
thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, 
trong đó có những thành tích nổi bật, cụ thể:

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty luôn 
là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với 
năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Quản lý vận hành 
lưới điện an toàn, giảm thiếu sự cố, luôn bảo đảm truyền 
tải đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời 
sống nhân dân và an ninh quốc phòng của 19 tỉnh, thành 
phố phía Nam, chỉ tính từ năm 2008 đến nay Công ty đã 
truyền tải trên 1.013,8 tỷ kWh điện. Điện truyền tải hàng 
năm chiếm trên dưới 50% lượng điện truyền tải chung của 
toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia.

Trong công tác giảm tổn thất điện năng đã được quan 
tâm thực hiện rất tốt, năm 2008 tỉ lệ tổn thất điện năng 
trên lưới 220 kV là 1,61%, thì đến nay chỉ còn 0,81%, giảm 
0,8%, tỉ lệ tổn thất điện năng chung cho cả lưới 220 kV & 
500 kV hiện nay là 1,19%, đây là mức tổn thất điện năng 
tiên tiến của thế giới.

Công ty luôn là một đơn vị đi đầu trong công tác thực 
hành tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí, hạ giá thành truyền tải, 
nhờ vậy Công ty luôn là một trong những đơn vị hoàn 
thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với giá thành 
truyền tải (đồng/kWh) thấp nhất trong Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia. Đồng thời, là một trong những 
đơn vị đi đầu trong công tác nghiên cứu ứng dụng khoa 
học công nghệ vào quản lý vận hành lưới điện, một số kỹ 
thuật, công nghệ do Công ty nghiên cứu ứng dụng được 
đánh giá cao như: ứng dụng hệ thống thiết bị đo đếm 
điện năng hiện đại, hệ thống điều khiển, giám sát trạm 
biến áp từ xa, trạm biến áp không người trực, vệ sinh cách 
điện, sửa chữa đường dây, trạm biến áp đang mang điện, 
chuyển đổi số ....

Trong công tác tăng năng suất lao động, tính từ năm 
2008 đến nay khối lượng sản lượng điện truyền tải tăng 
2,71 lần, nhưng số lao động giảm còn 0,7 lần so với năm 
2008 (1.429/2.056 người, giảm 627 người). Năng suất lao 
động tính theo sản lượng điện truyền tải/lao động, năm 
2008 đạt 18,25 Triệu kWh/người, thì đến năm 2022 sẽ đạt 
69,99 Triệu kWh/người, tương ứng với mức tăng năng suất 
lao động là 3,83 lần. 

Ngoài công tác quản lý vận hành, Công ty còn tham 
gia công tác đầu tư phát triển lưới điện, chỉ với đội ngũ 
cán bộ làm công tác quản lý dự án kiêm nhiệm, giai đoạn 
từ năm 2008-2022 Công ty đã thực hiện khối lượng đầu 
tư đến 5.411,4 tỷ đồng, các dự án phát huy hiệu quả cao 
trong việc bảo đảm cung cấp điện cho Miền Nam, đồng 
thời làm lợi rất lớn cho Ngành điện và Nhà nước. 

Cùng với đó, Công ty còn tích cực phối hợp cùng các 
Ban quản lý dự án trong việc chuẩn bị sản xuất, lắp đặt, 
nghiệm thu đóng điện, xử lý tồn tại và đưa vào vận hành 
nhiều dự án đầu tư mới đúng tiến độ góp phần vào mục 
tiêu cung cấp đủ điện cho Miền Nam.

Đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể CB CNV Công 
ty được quan tâm cải thiện, thu nhập bình quân năm sau 
luôn cao hơn năm trước, các hoạt động văn hóa, thể thao 
của CBCNV được khuyến khích, tạo điều kiện xây dựng về 
cơ sở vật chất để phát triển, nhờ thế phong trào văn hóa, 

PTC4 tổ chức Hội thi thợ giỏi năm 2022

 

Công trình thanh niên “Tham gia giám sát, nghiệm thu 
lắp đặt và viết quy trình vận hành máy biến áp thứ 2 - 

220kV250MVA (hiệu EEMC) tại Trạm 220kV Bến Lức – Công 
ty Truyền tải điện 4” được công nhận và gắn biển công trình 

thanh niên cấp Đoàn Khối chào mừng Đại hội Đoàn Khối 
DNTW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

 

Đoàn kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị kết lưới điện Việt 
Nam – Campuchia nhân dịp chào mừng kỷ niệm “55 năm 
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia 

(24/6/1967 - 24/6/2022)

 

Anh Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Truyền tải điện Thành phố 
Hồ Chí Minh (nay là Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 2 – 

PTC4) đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2022
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thể thao của Công ty luôn đạt thứ hạng cao trong các đợt 
hội thi, hội diễn do ngành Điện và địa phương tổ chức.

 Tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty luôn nỗ lực xây 
dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN) Truyền 
tải điện. VHDN đã và đang được lãnh đạo, cùng tập thể 
người lao động Công ty chăm chút từ hình thức tới nội 
dung, tạo chuyển biến rõ rệt trong thái độ làm việc, tác 
phong công nghiệp, hiệu quả công việc được nâng cao.

Với các thành tích đặc biệt xuất sắc trong các giai 
đoạn phát triển,  Công ty đã được Đảng và Nhà nước 
trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt trong số đó 
là Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1995, Huân 
chương Độc lập hạng nhất năm 2006, Danh hiệu ” Anh 
Hùng Lao động” vào năm 2013, Huân chương Lao động 
hạng Nhất (lần thứ 2) năm 2016. Đảng bộ Công ty luôn 
được Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia công 
nhận là Đảng bộ vững mạnh, trong đó có nhiều năm vững 
mạnh xuất sắc tiêu biểu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh, nhiều năm được xếp hạng thi đua 
đứng đầu trong khối truyền tải; Công đoàn và Đoàn thanh 
niên Công ty luôn được được công nhận hoạt động vững 
mạnh và vững mạnh xuất sắc.  

Tập thể người Lãnh đạo và CBCNV Công ty Truyền tải 
điện 4 tự hào với những thành tích đã đạt được, đồng thời 
luôn xác định rằng cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn 
nữa để xứng đáng với các danh hiệu cao quý được Đảng 
và Nhà Nước trao tặng, đồng thời phải luôn đổi mới nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề 
nhưng vinh quang ở phía trước.

 Ôn lại chặng đường 46 năm hình thành và phát triển 
của Công ty truyền tải điện 4, Công ty nhận thức được 
rằng, có được những thành tích đáng tự hào nêu trên là 
nhờ vào sự  nỗ lực hết mình, hết sức của các thế hệ Lãnh 
đạo và CBCNV Công ty, các thế hệ những người lính truyền 
tải điện đã cống hiến biết bao trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và 
cả máu xương, với tâm niệm "giữ dòng điện như dòng máu 
của mình", để góp phần bảo đảm truyền tải điện an toàn, 
liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, 
an ninh, quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc.

Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết được hun 
đúc qua bao thế hệ, với nền tảng văn hóa tốt đẹp mà 
chúng ta đã xây dựng được trong suốt chặng đường phát 
triển vừa qua, và với lực lượng CBCNV có trình độ, có kỹ 
năng, có nhiệt huyết, Công ty Truyền tải điện 4 chúng ta 
sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, ứng dụng mạnh mẽ 
khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục 
nâng cao năng suất lao động, quyết tâm phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phấn đấu trở thành 
một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng 
đầu Châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện vào năm 2025, 
theo chiến lược phát triển của Tổng công ty./.

Ngọc Dung

 

Chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa Công ty Truyền tải điện 4 
năm 2022

PTC4 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ UAV kiểm tra đường 
dây và nghiên cứu chế tạo thiết bị phun lửa đốt diều, vật bay 

vướng trên đường dây

PTC4 chuẩn bị tiếp nhận quản lý vận hành đường dây vượt 
biển ĐZ 220kV Kiên Bình – Phú Quốc

CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ - Chào mừng kỷ niệm 46 năm thành lập Công ty 

(15/9/1976 – 15/9/2022)
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Đây là chủ đề khóa của đào tạo 
được Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) tổ chức trong 2 ngày 15-16/9, 
dành cho các cán bộ là trưởng, phó 
Ban Kinh doanh của 5 Tổng công ty 
Điện lực trong EVN.

Trải nghiệm khách hàng là một 
thuật ngữ ngày càng phổ biến 
trong kinh doanh, đặc biệt là 

khi đề cập đến các chiến lược và kế 
hoạch dài hạn của Doanh nghiệp. 
Trải nghiệm khách hàng có tên tiếng 
anh là Customer experience hay viết 
tắt là CX đề cập đến cách một doanh 
nghiệp tương tác với khách hàng tại 
mọi thời điểm trong hành trình mua 
hàng của họ - từ tiếp thị đến bán 
hàng đến dịch vụ khách hàng và ở 
mọi nơi. Phần lớn, đó là tổng tất cả 
các tương tác mà khách hàng có với 
thương hiệu của bạn. 

Trải nghiệm khách hàng là 
tổng thể nhận thức của ai đó về một 
Doanh nghiệp. Không giống như dịch 
vụ khách hàng hoặc quản lý quan hệ 
khách hàng, trải nghiệm khách hàng 
không nằm gọn trong một lĩnh vực 
duy nhất của doanh nghiệp.

Trải nghiệm khách hàng - những 
vấn đề nền tảng; Phương thức tạo nên 
dấu ấn thương hiệu trong thời đại số; 
Trải nghiệm thực tế xây dựng hành 
trình khách hàng của EVN, xác định 
chân dung khách hàng của EVN, các 
điểm chạm và các vấn đề gợi mở cải 
thiện chất lượng trải nghiệm khách 
hàng, dành 01 ngày tìm hiểu thực tế 
về trải nghiệm khách hàng là những 
nội dung chính mà các học viên được 
tìm hiểu tại khóa đào tạo. 

Phát biểu tại khóa đào tạo, Phó 
Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm 
cho biết, trong gần 10 năm qua, EVN 
đã có những bước tiến đáng tự hào 

trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ 
khách hàng (KD-DVKH). Qua đó, góp 
phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu 
EVN ngày càng thân thiện, chuyên 
nghiệp, trách nhiệm với xã hội. 

Theo ông, khối KD-DVKH đang 
đứng trước những nhiệm vụ mới, mục 
tiêu cao hơn. Với mong muốn cung 
cấp dịch vụ điện  tốt nhất cho người 
dân, đóng góp xây dựng nền kinh tế 
số, EVN đang nỗ lực xây dựng hành 
trình trải nghiệm khách hàng mới. 

Đặc biệt, trong giai đoạn EVN 
đang chuyển đổi số mạnh mẽ, khối KD-
DVKH sẽ số hóa những “điểm chạm” 
với khách hàng, mang lại trải nghiệm 
tốt hơn cho khách hàng. Theo đó, EVN 
cũng sẽ xây dựng đội ngũ CBNV nắm 
chắc nghiệp vụ quy trình kinh doanh, 
kỹ năng chăm sóc khách hàng theo 
hướng trải nghiệm khách hàng.

Những dấu ấn nổi bật của EVN 
được ghi nhận qua kết quả xếp hạng 
chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 
của Việt Nam xếp thứ hạng 27/190 
nền kinh tế, hoàn thành trước 2 năm 
mục tiêu của Chính phủ là ngang 
bằng các nước ASEAN4 và góp phần 
tăng thứ bậc xếp hạng cải thiện môi 
trường kinh doanh của Việt Nam. 
Trong các chỉ số về môi trường kinh 
doanh khác của Việt Nam, chỉ số tiếp 
cận điện năng trong nhóm 3 chỉ số 
tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá môi 
trường kinh doanh.

Cùng đó, điểm đánh giá mức độ 
hài lòng của khách hàng dành cho 
EVN cũng tăng, nếu năm 2013 chỉ đạt 
6,45/10 điểm thì năm 2019, con số 
này đã đạt 8,29 điểm.

Bào Châu – Hoàng Phượng

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG: PHƯƠNG THỨC 
TẠO NÊN DẤU ẤN THƯƠNG HIỆU TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu

Các học viên tham gia khóa đào tạo
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PV:  Thưa ông! Xin ông cho biết 
tình hình quản lý và phương án phòng 
chống lụt, bão trong mùa mưa lũ 2022 
tại Công ty Điện lực Đà Nẵng? Nội dung 
một số phương án? 

Ông Nguyễn Đình Tuân:  Năm 
nay, theo nhận định cơ quan khí 
tượng, tình hình thời tiết có chiều 
hướng cực đoan, mưa lớn, giông sét 
xuất hiện phức tạp, diễn biến khó 
lường, do đó công tác phòng chống 
bão lụt cần được chú trọng, đảm bảo 
tính chủ động, sẵn sàng ứng phó; và 
với tinh thần như vậy, Công ty Điện 
lực Đà Nẵng đã chủ động sớm triển 
khai các biện pháp trong công tác 
phòng, chống bão lụt, ứng phó với 
các sự cố do thiên tai gây ra, nhằm 
sẵn sàng tham gia, huy động nhân 
lực, vật lực, hạn chế thấp nhất thiệt 
hại trong bão lụt và khôi phục lưới 
điện sớm nhất đảm bảo cấp điện tốt 
nhất trong Thành phố.

Hiện nay, PC Đà Nẵng đang 
quản lý vận hành 10 TBA110kV với   
gần 200km đường dây 110kV; 107 
xuất tuyến 22kV, cung cấp điện cho 
hơn 356 nghìn khách hàng sử dụng 
điện; do vậy cần và đã xây dựng 
phương thức vận hành lưới điện cho 
các tình huống khi có thiên tai xảy ra, 
đặc biệt có phương án, kiểm tra và 
xử lý các tồn tại đối với hệ thống Tự 
động hóa lưới điện DAS, nguồn tín 
hiệu tại các TBA 110kV.   Trước mùa 
mưa bão, Công ty đã chỉ đạo các điện 
lực trực thuộc, lưới điện cao thế triển 
khai phát quang hành lang tuyến, 
vệ sinh bảo dưỡng đường dây, trạm 
biến áp, tổ chức bố trí lực lượng tăng 
cường tuần tra, kiểm tra các vị trí cột, 
dây, trạm biếp áp… gần công trình 
đang xây dựng, phát hiện và xử lý kịp 
thời các trường hợp vi phạm hành 
lang tuyến để xử lý. Công ty cũng 
triển khai kiểm tra rà soát kỹ lưỡng 
hệ thống điện trên địa bàn Thành 
phố theo các chuyên đề trong các 
quý bao gồm cả lưới điện 110kV và 

22kV. Đối với mạng viễn thông dùng 
riêng phục vụ điều khiển, vận hành 
lưới điện cũng được giám sát theo 
dõi chặt chẽ, bảo đảm liên lạc thông 
suốt tại các TBA 110kV và các thiết bị 
đóng cắt được kết nối về Trung tâm 
điều khiển luôn ổn định, nhất là khi 
có thiên tai xảy ra.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng 
cường tuyên truyền đến khách hàng, 
người dân hiểu và nắm bắt các biện 
pháp bảo đảm an toàn điện mùa 
mưa bão thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng, website, email… 
Đến nay, Công ty Điện lực Đà Nẵng 
đã sẵn sàng các phương án ứng phó 
trước mùa mưa bão sắp đến, đảm bảo 
cung ứng cấp điện an toàn, liên tục 
phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống 
sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 
Thành phố.

PV:  Xin ông cho biết các bên cần 
phối hợp chặt trong việc lập phương án, 
kịch bản cho mùa lụt, bão như thế nào, 
để cấp điện sớm nhất cho khách hàng? 

Ông Nguyễn Đình Tuân:  Để 
chuẩn bị cho mùa mưa, bão năm 
2022, với phương châm 4 tại chỗ, 
chúng tôi tập trung nhân lực, vật lực, 
dự phòng vật tư để sẵn sàng ứng phó 
khi gặp thời tiết xấu, giông lốc, mưa 
bão… Công ty Điện lực Đà Nẵng đã 
thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để 
thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn 
biến của thời tiết nhằm kịp thời lên 
phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.   
Công ty cũng tích cực, chủ động xử 
lý hành lang lưới điện cho mùa mưa, 
bão sắp đến, thường xuyên tuần tra, 
kiểm tra các vị trí cột, dây, trạm biếp 
áp… gần công trình đang xây dựng, 
cắt tỉa cây xanh, triển khai đồng bộ 
nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa 
tình trạng va đập vào hệ thống điện 
trên địa bàn quản lý.

Theo yêu cầu của UBND thành 
phố Đà Nẵng trong việc chống ngập 

PC ĐÀ NẴNG ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN 
MÙA MƯA BÃO NĂM 2022

Ông Nguyễn Đình Tuân, Phó giám đốc 
Kỹ thuật PC Đà Nẵng

Hiện nay, tại miền Trung 
đang chuẩn bị bước vào mùa 
mưa, bão. Theo nhận định 
của cơ quan dự báo khí tượng 
thủy văn, năm 2022 thiên 
tai, bão, lụt diễn biến khá 
phức tạp, khó lường. Để chủ 
động ứng phó với diễn biến, 
kịp thời xử lý các sự cố có thể 
xảy ra và đảm bảo nguồn 
điện ổn định phục vụ khách 
hàng trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. Phóng viên Tạp chí 
Điện và Đời sống đã có buổi 
làm việc với ông Nguyễn Đình 
Tuân, Phó giám đốc Kỹ thuật 
Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC 
Đà Nẵng) về công tác phòng 
chống lụt, bão năm 2022.
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úng cục bộ khi có mưa lớn cho những 
địa bàn trọng yếu, đông dân cư... 
Công ty Điện lực Đà Nẵng phối hợp 
với các đơn vị quản lý hệ thống bơm 
kiểm tra, rà soát đường dây, trạm biến 
áp tại các điểm bơm chống ngập; 
đồng thời, chuẩn bị nguồn điện dự 
phòng để cấp điện cho hệ thống 
bơm khi có sự cố do mưa lũ lớn.

Bên cạnh sự chuẩn bị của điện 
lực, khi gặp thời tiết mưa bão, lũ lụt, 
người dân cần cảnh giác, cẩn trọng, 
chú ý đề phòng những sự cố bất ngờ 
có thể xảy ra như: cháy nổ ở đường 
dây điện, trạm điện, dây điện bị đứt, 
cột điện đổ, sứ vỡ, rò điện, nước tràn 
vào trạm điện, cây cối ngã đổ vào 
đường dây điện, trạm điện...  Chúng 
tôi mong rằng người dân phối hợp 
tốt với ngành điện để bảo đảm an 
toàn cho hệ thống điện, nhất là vào 
mùa mưa, bão sắp đến.

PV:  Năm nay (2022), đơn vị xây 
dựng những phương án phòng chống 
lụt, bão có điểm gì mới so với các năm 
trước đây? 

Ông Nguyễn Đình Tuân:  Bên 
cạnh việc lập phương án chi tiết 
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, 
nhân lực thì điểm mới so với các năm 
trước đây chính là ứng dụng mạnh 
mẽ hơn các công nghệ hiện đại vào 
điều hành quản lý lưới điện.

Đầu tiên có thể kể đến việc đầu tư 
hoàn thiện hơn về cơ cấu tổ chức Trung 
tâm điều khiển lưới điện Đà Nẵng, Đội 
quản lý vận hành lưới điện cao thế 
(110kV), Công ty đã đào tạo nâng cao 
trình độ đội ngũ quản lý vận hành lưới 
điện. Tiếp đến, Công ty Điện lực Đà 
Nẵng đã tăng cường đầu tư Hệ thống 
tự động hóa lưới điện phân phối (DAS) 
qua đó góp phần xử lý cô lập điểm sự 
cố nhanh hơn so với trước đây.

Cùng với đó, Công ty đang phát 
triển và hoàn thiện hơn chương trình 
cảnh báo mất điện hạ áp, để có thể 
phát hiện nhanh nhất các trường hợp 
mất điện khách hàng kịp thời xử lý 
khôi phục điện phục vụ khách hàng.

PV: Trân trọng cám ơn ông!

Dương Anh MinhPC Đà Nẵng nâng cấp lưới điện

PC Đà Nẵng nâng cấp lưới điện
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Vượt khó, thích ứng an toàn, 
linh hoạt, hiệu quả

9 tháng đầu năm, mặc dù phải 
đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách 
thức như đội ngũ cán bộ đoàn đều 
là cán bộ kiêm nhiệm nên không có 
nhiều thời gian dành cho hoạt động 
đoàn; 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 có 
tính tập trung cao... Tuy nhiên, được 
sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp 
thời từ Đảng ủy, Lãnh đạo EVNNPC 
và Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội, 
Đoàn Thanh niên EVNNPC đã chủ 
động, sáng tạo, triển khai đồng bộ 
các giải pháp, hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ được giao. 

Trong đó, thành tựu nổi bật nhất 
là đã tập trung chỉ đạo các Chi đoàn, 
Đoàn bộ phận tổ chức Đại hội Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kì 2022-
2025 đảm bảo nghiêm túc, đúng 
điều lệ; tổ chức thành công Đại hội 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc lần thứ II, nhiệm 
kỳ 2022-2027...

Đoàn Thanh niên Tổng công ty 
cũng đã chủ động xây dựng và tổ 
chức các chương trình, hoạt động 
gắn với công tác chuyên môn; thực 
hiện tốt chủ đề năm của Tổng công 
ty: Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
hiệu quả… Cụ thể, Đoàn Thanh niên 
EVNNPC đã khánh thành và gắn biển 
2 công trình thanh niên (đường dây 
và trạm biến áp 110kV khu công 
nghiệp WHA, tỉnh Nghệ An và "Điểm 
sinh hoạt cộng đồng” cho xã Nghi 

Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); 
tích cực hưởng ứng và tuyên truyền, 
lan toả thông điệp Giờ Trái đất 2022 
tới toàn thể cộng đồng; Chủ trì phối 
hợp với Ban truyền thông Tổng công 
ty tổ chức lễ hưởng ứng Giờ trái đất 
quy mô lớn, ý nghĩa tại Hải Phòng; tổ 
chức nhiều hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, talkshow chia sẻ về văn hóa 
đọc... nhân dịp Quốc tế phụ nữ (8/3); 
phối hợp tổ chức Tết Trung thu cho 
các em thiếu nhi… tạo không khí vui 
tươi, đoàn kết, lan tỏa văn hóa doanh 
nghiệp trong EVNNPC; tích cực tham 
gia cổ động cho hai đội chơi đến từ 
EVNNPC và EVNHANOI trong chương 
trình "Giờ thứ 9+" do Đài Truyền 
hình Việt Nam tổ chức; trong đó đội 
“Nguồn sáng” của EVNNPC đạt giải 
nhất.

Đặc biệt, tại Hội nghị HAPUA 
lần thứ 38 do EVN đăng cai tổ chức 
tại Quảng Ninh, Đoàn thanh niên 
EVNNPC đã cử đông đảo đoàn viên, 
thanh niên có trình độ ngoại ngữ, 
năng động, tự tin tham gia công tác 
đón tiếp đại biểu quốc tế tại các sân 

bay, phục vụ trong suốt quá trình 
diễn ra hội nghị, giới thiệu về quê 
hương, đất nước và con người Việt 
Nam, tạo hình ảnh thân thiện, năng 
động của thế hệ trẻ Việt Nam nói 
chung, tuổi trẻ EVN và EVNNPC nói 
riêng trong mắt bạn bè quốc tế.

Song song đó, Đoàn Thanh niên 
EVNNPC cũng tích cực, chủ động 
phối hợp với các Chi đoàn, Đoàn bộ 
phận, các đơn vị trong và ngoài Tổng 
công ty triển khai các hoạt động 
giao lưu văn hoá, thể dục thể thao, 
an sinh xã hội. Điển hình là phối hợp 
với Đoàn thanh niên Đài Truyền hình 
Việt Nam và Đoàn thanh niên Công ty 
Điện lực Phú Thọ dâng hương tưởng 
niệm tại Di tích Nhà máy điện Việt Trì, 
Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tỉnh 
Phú Thọ; phối hợp với Hội Cựu chiến 
binh và Công đoàn Cơ quan EVNNPC 
tổ chức chương trình sinh hoạt chính 
trị tham quan di tích lịch sử nhà tù 
Phú Quốc và thăm viếng Nghĩa trang 
các Anh hùng Liệt sỹ tại Phú Quốc; 
thăm, tặng quà các gia đình thương 
bệnh binh, gia đình chính sách, người 

ĐẨY MẠNH VÀ LAN TỎA TINH THẦN SÁNG TẠO 
TRONG THANH NIÊN EVNNPC

Đó là một trong những nội dung chính được nhấn mạnh tại Hội nghị Ban chấp hành 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhiệm kỳ 2017-2022 vừa 
được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Trịnh Thi Kim Ngân – Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPC 
chủ trì Hội nghị.
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có công với đất nước… nhân dịp 
ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; tham 
gia giao lưu chương trình “Gương 
mặt thân quen” do Đoàn thanh niên 
Đài THVN tổ chức nhân kỷ niệm 97 
năm ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam; phối hợp tổ chức chương trình 
"Tiếp bước em đến trường" tại tỉnh Hà 
Giang; "Chắp cánh ước mơ vùng cao" 
tại tỉnh Lào Cai ...

Trong 9 tháng đầu năm 2022, 
Đoàn thanh niên EVNNPC đã triển 
khai tuyên truyền 52 tin bài về các 
hoạt động trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, mạng xã hội, 
đóng góp một phần không nhỏ vào 
việc truyền thông, quảng bá, lan tỏa 
hình ảnh EVNNPC chuyên nghiệp – 
hiện đại – thân thiện đến đông đảo 
cộng đồng.

Đoàn thanh niên EVNNPC cũng 
đã tích cực tham gia vào công tác xây 
dựng Đảng; trong đó đã giới thiệu, ra 
nghị quyết cho 18 đoàn viên, thanh 
niên cấp ủy xem xét kết nạp Đảng, 05 
đồng chí chuyển Đảng chính thức.

Đẩy mạnh các sáng kiến, sáng 
tạo 

Phát biểu tai Hội nghị, đồng chí 
Trịnh Thị Kim Ngân – Bí thư Đoàn 
Thanh niên EVNNPC đánh giá cao và 
biểu dương những nỗ lực của các Chi 
đoàn, đoàn bộ phận trong 9 tháng 
đầu năm 2022. Đồng thời khẳng 

định, nhiệm vụ trước mắt của Đoàn 
Thanh niên EVNNPC còn rất nhiều 
thách thức, cần sự đoàn kết, đồng 
tâm, chung sức, chung lòng của mỗi 
đoàn viên, thanh niên, nhất là thủ lĩnh 
các chi đoàn, đoàn bộ phận, để hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trịnh Thị Kim Ngân 
nhấn mạnh, song song với việc phát 
huy những thành tích, thế mạnh đã 
đạt được trong công tác đoàn thời 
gian qua, Đoàn Thanh niên EVNNPC 
cần đẩy mạnh, tham gia tích cực hơn 
nữa vào các phong trào thi đua sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào 
sáng tạo trẻ.

“Lực lượng đoàn viên, thanh niên 
của EVNNPC đã và đang đóng vai trò 
quan trọng trong công tác chuyên môn 
tại các ban, đơn vị. Chúng ta cần phát 
huy thế mạnh của tuổi trẻ trong việc 
tiếp cận, nắm bắt các các công nghệ 
mới, công nghệ số; thể hiện sự năng 
động, sáng tạo, phát huy trí tuệ bằng 
những sáng kiến, sáng tạo đóng góp 
vào hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Tổng công ty, nhất là trong bối cảnh 
cuộc cách mạng khoa học công nghệ 
4.0 và xu hướng chuyển đổi số đang 
diễn ra mạnh mẽ ở ngành Điện nói 
chung, EVNNPC nói riêng”, Bí thư Đoàn 
Thanh niên EVNNPC nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa 
của Đoàn Thanh niên EVNNPC trong 
thời gian tới, đó là chú trọng công tác 

quy hoạch cán bộ đoàn từ cấp cơ sở, 
để xây dựng lực lượng cán bộ đoàn 
kế cận, vừa hồng vừa chuyên theo 
chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty. Để 
thực hiện tốt nhiệm vụ này, các Chi 
đoàn, Đoàn bộ phận cần giới thiệu, 
bồi dưỡng những hạt nhân nòng 
cốt, năng động, sáng tạo, có khả 
năng thu hút, thuyết phục đoàn viên 
thanh niên; để xây dựng đội ngũ cán 
bộ đoàn kế cận tiên phong, bản lĩnh, 
có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám 
làm, năng động và sáng tạo, đáp ứng 
yêu cầu trong thời kỳ mới…

Từ nay đến cuối năm 2022, Đoàn 
Thanh niên EVNNPC cũng sẽ tham gia 
ký kết Thỏa thuận phối hợp giữa Đoàn 
thanh niên EVNNPC và 7 Đoàn thanh 
niên các Tổng Công ty trong ngành 
Điện, nhằm phát huy tinh thần xung 
kích của tuổi trẻ trong tuyên truyền 
bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 
cao áp, sử dụng tiết kiệm điện hiệu 
quả. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh 
các hoạt động Đoàn gắn với “Tháng 
tri ân khách hàng”, hưởng ứng Tuần lễ 
hồng EVN, Ngày truyền thống ngành 
Điện; phối hợp với Đoàn thanh niên 
các Công ty Điện lực trong công tác 
chuyên môn, tuyên truyền và tổ chức 
các hoạt động, công trình thanh niên 
hướng tới kỷ niệm 53 năm thành lập 
EVNNPC; đẩy mạnh công tác Đoàn 
tham gia xây dựng Đảng…

Hương Ly

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh EVNNPC nhiệm kỳ 2022-2027

Ñieän & Ñôøi soáng     38

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Do ảnh hưởng của bão số 4 
đang đổ bộ vào đất liền nên 
Hội nghị NLĐ EVNNPT được 

tổ chức trực tiếp và trực tuyến qua 
truyền hình tới các điểm cầu của 
Công ty Truyền tải điện 2 và Công ty 
Truyền tải điện 3.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đại 
diện Công đoàn Điện lực Việt Nam có 
ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công 
đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN); ông 
Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch 
Công đoàn ĐLVN; Đại diện lãnh đạo 
EVNNPT có ông Nguyễn Tuấn Tùng - 
Chủ tịch HĐTV EVNNPT, ông Vũ Hồng 
Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy, các 
ông trong Hội đồng thành viên, Phó 
Tổng Giám đốc EVNNPT.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo 
EVNNPT, ông Vũ  Trần Nguyễn – Phó 
Tổng Giám đốc đã báo cáo: Trong giai 
đoạn 2022 – 2024, EVNNPT triển khai 
nhiệm vụ kế hoạch trong bối cảnh 
phải tiếp tục phải đối mặt với rất 
nhiều khó khăn trong công tác quản 
lý vận hành (QLVH) và đầu tư xây dựng 
(ĐTXD), đặc biệt các khó khăn vướng 
mắc kéo dài do dịch bệnh COVID-19. 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng 
Giám đốc, sự cố gắng nỗ lực và quyết 
tâm cao độ của tập thể CNCNV trong 
toàn EVNNPT cùng với sự quan tâm 
chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN), EVNNPT đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, sản lượng điện truyền 
tải năm 2021 của EVNNPT đạt 200,86 
tỷ kWh, 8 tháng đầu năm 2022 sản 
lượng điện truyền tải đạt 143,31 tỷ 
kWh, bằng 66,41% kế hoạch, tăng 
4,23% so với cùng kỳ năm 2021. Về 
tổn thất điện năng (TTĐN) năm 2021 
đạt 2,29%, 8 tháng đầu năm 2022 đạt 
2,5%. Trong công tác ĐTXD, năm 2021 
Tổng công ty thực hiện tổng vốn đầu 
tư đạt 15.699 tỷ đồng, đạt 95,3% KH, 
vốn đầu tư thuần đạt 10.752 tỷ đồng, 

đạt 92,8% KH; 8 tháng đầu năm 2022 
thực hiện tổng vốn đầu tư đạt 8.947 
tỷ đồng, đạt 44,1% KH; khối lượng 
vốn đầu tư thuần đạt 6.056 tỷ đồng, 
bằng 39,2% KH. 

Năm 2021 EVNNPT khởi công 
41/45 dự án, 8 tháng đầu năm 2022 
khởi công 10/25 dự án. Trong số các 
dự án khởi công năm 2021 và 8 tháng 
đầu năm 2022 có nhiều dự án quan 
trọng như Trạm biến áp (TBA) 500 kV 
Vân Phong, Đường dây (ĐZ) 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân, NCS các TBA 
500 kV Pleiku 2, Đăk Nông, ĐZ 500 
kV Ô Môn - Thốt Nốt...Về hoàn thành 
đóng điện năm 2021, EVNNPT đóng 
điện được 40/56 dự án, 8 tháng đầu 
năm 2022, hoàn thành đóng điện 
23/41 dự án. Trong số các dự án đóng 
điện năm 2021 và 8 tháng đầu năm 
2022 có các dự án có vai trò hết sức 
quan trọng như các ĐZ 500 kV Vũng 
Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2, 
đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2, Mỹ Tho - 
Đức Hòa, Tây Hà Nội - Thường Tín; các 

TBA 500 kV Đức Hòa, Nghi Sơn; NCS 
các TBA 500 kV: Nho Quan, Việt Trì, 
Pleiku 2, Đăk Nông, Nhà Bè, Ô Môn…

Trong thời gian qua, lãnh đạo 
và Công đoàn EVNNPT luôn thực 
hiện tốt việc   chăm lo, hỗ trợ người 
lao động. Năm 2021, Công đoàn các 
cấp đã thăm hỏi, tặng quà cho 110 
tập thể, 354 cá nhân với tổng số tiền 
1,624 tỷ đồng; xây dựng mới 03 nhà 
“Mái ấm công đoàn” với số tiền 135 
triệu đồng… Thăm hỏi động viên 
CNVCLĐ trực Tết, vùng sâu, vùng 
xa, với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng. Trợ 
cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn với số tiền 278,5 triệu đồng... 
8 tháng đầu năm 2022,   Công đoàn 
EVNNPT đã hỗ trợ kinh phí hoạt động 
cho 10 Công đoàn cơ sở với số tiền 
942,8 triệu đồng; thăm hỏi 76 đoàn 
viên, người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn với số tiền 97,5 triệu đồng; 
thăm hỏi, tặng quà 84 tập thể người 
lao động trên các công trình trọng 
điểm, cấp bách, vùng sâu, vùng xa 

EVNNPT TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 27/9/2022, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động (NLĐ) năm 2022. Ông Phạm 
Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT và ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch 
Công đoàn EVNNPT đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị 
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với số tiền 448,5 đồng; trao 01 nhà 
“Mái ấm Công đoàn”.

Không chỉ vậy, EVNNPT đã quan 
tâm nhiều đến hoạt động an sinh xã 
hội, trong đó CBCNV EVNNPT đã ủng 
hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 với 
tổng số tiền là 40 tỷ đồng; ủng hộ 
chi phí phòng chống dịch COVID-19 
cho 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận 
với tổng số tiền 7,56 tỷ đồng; kêu gọi 
CBCNV đơn vị ủng hộ tổng số tiền là 
1,165 tỷ đồng và đã được chuyển kịp 
thời đến các đơn vị khu vực miền Nam 
nhằm động viên, hỗ trợ CBCNV đang 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; 
vận động CBCNV hưởng ứng Chương 
trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân 
nghèo” và đã trao 3 tỷ đồng cho Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
để đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng, 
chống COVID-19 của Chính phủ.

Bên cạnh đó EVNNPT đã tập 
trung triển khai đề án tăng cường 
năng lực tiếp cận cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 tại EVNNPT, các 
nhiệm vụ trong kế hoạch chuyển đổi 
số giai đoạn 2022 - 2025. Nhiều công 
nghệ tiên tiến trên thế giới đã và đang 
dần được ứng dụng nhằm từng bước 
hiện đại hóa Hệ thống truyền tải điện 
quốc gia như: Lưới điện thông minh, 
công nghệ điều khiển xa TBA, TBA 
không người trực, TBA số, hệ thống 
điều khiển tích hợp bằng máy tính, hệ 
thống SCADA,... Việc ứng dụng KHCN, 
chuyển đổi số trong công tác QLVH 
đang được triển khai mạnh mẽ như: 
Đang triển khai xây dựng 04 trung 
tâm giám sát vận hành, ứng dụng 
rộng rãi thiết bị bay không người lái 
kết hợp ứng dụng AI trong phân tích 
hình ảnh, camera giám sát lắp trên 
đỉnh cột, trong TBA, thiết bị định vị sự 
cố, giám sát nhiệt động đường dây, 
giám sát dầu, thiết bị online; áp dụng 
rộng rãi các chương trình phần mềm 
quản lý như chương trình ERP, quản lý 
kỹ thuật, phần mềm thu thập, quản lý 
dữ liệu đo đếm từ xa và theo dõi, phân 
tích TTĐN,…; triển khai công nghệ 3D 
trong công tác khảo sát, thiết kế các 
dự án lưới truyền tải điện; ứng dụng 
các thành tựu của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư (internet vạn 
vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện 
toán đám mây),…

EVNNPT đã được đơn vị Tư vấn 
độc lập Siemens đánh giá, xếp hạng 
đứng trong Top 4 các tổ chức truyền 
tải điện thuộc các nước ASEAN, qua 
đó đã đạt được mục tiêu chiến lược 
đã đề ra “đến năm 2020 trở thành 
một trong bốn tổ chức truyền tải điện 
hàng đầu khu vực ASEAN”. Hiện nay, 
EVNNPT đang tiếp tục triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, công việc theo lộ 
trình với mục tiêu “đến năm 2025 trở 
thành một trong các tổ chức truyền 
tải điện thuộc 10 nước hàng đầu 
châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ 
tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực 
truyền tải điện”.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được 
nghe báo cáo kết quả Hội nghị NLĐ 
các đơn vị và tình hình thực hiện 
Thỏa ước lao động tập thể của Tổng 
công ty năm 2020 - 2022; kết quả và 
phương hướng hoạt động của Ban 
TTND; báo cáo sửa đổi Nội quy lao 
động và công tác tiền lương 2022; sử 
dụng các Quỹ Phúc lợi, khen thưởng, 

xã hội của Tổng công ty; tổng hợp đề 
xuất sửa đổi Nội quy lao động, Thỏa 
ước lao động tập thể, Quy định về 
công tác lao động tiền lương trình 
Hội nghị Người lao động Tổng công 
ty; các phát biểu tham luận của các 
đơn vị và báo cáo tổng hợp tiếp thu 
các ý kiến vào dự thảo các nội quy, 
quy chế trình Hội nghị Đại biểu Người 
lao động EVNNPT năm 2022 thông 
qua.

Thay mặt Công đoàn Điện lực 
Việt Nam, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ 
tịch Công đoàn ĐLVN đã đánh giá 
cao những nỗ lực của tập thể lãnh 
đạo, người lao động EVNNPT đã có 
những giải pháp rất cụ thể nhằm 
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc 
để hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm 
bảo cung cấp điện cho phát triển 
kinh tế, xã hội của đất nước trong 
thời gian qua. Giai đoạn 2022 - 2024, 
EVN nói chung và EVNNPT nói riêng 
có nhiều nội dung cần thực hiện để 
đáp ứng yêu cầu cung ứng điện. Để 

Ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
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góp phần vào thành công chung, đề 
nghị EVNNPT tiếp tục phát huy tốt 
những thành quả đã đạt được đồng 
thời có giải pháp tổ chức thực hiện kế 
hoạch thực hiện tốt quy chế dân chủ, 
tổ chức đối thoại với người lao động, 
tập trung nguồn lực để thực hiện tốt 
chủ đề năm và các nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2022 - 2024. Trong đó, tập 
trung ứng dụng thành tựu khoa học 
công nghệ, đẩy mạnh công tác đào 
tạo, quan tâm hơn nữa đến quyền lợi 
của NLĐ… phấn đấu cùng EVN đảm 
bảo cung cấp điện cho phát triển kinh 
tế xã hội của đất nước và đời sống của 
nhân dân trong thời gian tới.

Hội nghị Người lao động 
EVNNPT là diễn đàn dân chủ cơ sở 
để CBCNV tham gia đóng góp ý kiến 
vào quá trình xây dựng và phát triển 
của EVNNPT, phát huy quyền làm chủ 
theo quy định tại Quy chế dân chủ 
cơ sở. Đây cũng là diễn đàn để các 
CBCNV thảo luận, kiến nghị, đề xuất 
giải pháp thực hiện các chế độ, chính 
sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi 
chính đáng của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã cảm 
ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự 
ủng hộ nhiệt tình của Lãnh đạo EVN 
cũng như Ban Thường vụ Công đoàn 
ĐLVN. Thành công của EVNNPT trong 
thời gian qua đó chính là đã thực hiện 
đúng Nghị quyết của Hội nghị NLĐ 
năm 2020 – 2022. Để tiếp tục phát 
triển EVNNPT một cách bền vững, 
thực hiện tốt sứ mệnh: “Đảm bảo 
truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn 
định cho các hoạt động kinh tế, chính 
trị, xã hội, an ninh, quốc phòng” và 
hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến 
năm 2025 trở thành một trong các tổ 
chức truyền tải điện thuộc 10 nước 
hàng đầu châu Á”. Đề nghị lãnh đạo 
các cấp và CBCNV toàn Tổng công ty 
quán triệt, triển khai thực hiện đầy 
đủ, đồng bộ các giải pháp để quyết 
tâm hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ kế hoạch Tập đoàn giao với 
những nội dung quan trọng như sau:

Thứ nhất, lãnh đạo quản lý các 
cấp cần tích cực tìm hiểu, nắm chắc 
tâm tư, nguyện vọng của CBCNV, 

động viên người lao động tham gia 
tích cực vào xây dựng và thực hiện 
các chủ trương, chương trình, đề án 
lớn của EVNNPT. Cần quán triệt để 
CBCNV thấy rõ xu hướng tất yếu của 
quá trình ứng dụng khoa học công 
nghệ hiện đại, sắp xếp lại bộ máy, 
nhân sự các đơn vị trong thời gian tới. 
Qua đó xây dựng đội ngũ người lao 
động có trình độ chuyên môn vững 
vàng, tác phong công nghiệp, có ý 
thức chấp hành nghiêm kỷ luật, nội 
quy lao động; tích cực, chủ động tiếp 
cận và tiến tới làm chủ khoa học công 
nghệ tiên tiến, đồng thời, lãnh đạo 
các cấp quan tâm cải thiện, nâng cao 
điều kiện, môi trường làm việc cho 
CBCNV.

Thứ hai, đẩy mạnh sắp xếp, đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của EVNNPT và các đơn vị. 
Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị 
chuyên nghiệp, tiên tiến, hiệu quả, 
nâng cao hiệu quả SXKD và tăng 
năng suất lao động. Tập trung thực 
hiện có hiệu quả: Chiến lược phát 
triển EVN, EVNNPT và các Chiến lược 
thành phần theo lộ trình; các Đề án: 
“Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 
CMCN lần thứ 4 tại EVNNPT”, “Lưới 
điện thông minh của EVNNPT”, “Nâng 
cao năng lực Công ty Dịch vụ kỹ thuật 
truyền tải điện”, “Nâng cao năng lực 
các Công ty Truyền tải điện”, “Nâng 
cao năng lực các Ban Quản lý dự án 
của EVNNPT”… Đẩy mạnh công tác 
chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực 
hoạt động của Tổng công ty.

Thứ ba, triển khai thực hiện tốt 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, các chương 
trình an sinh xã hội, bảo vệ môi 
trường. Tăng cường công tác truyền 
thông và quan hệ cộng đồng gắn 
với công tác tuyên truyền trong triển 
khai thực hiện Văn hóa EVN, EVNNPT. 
Chăm lo xây dựng đội ngũ CBCNV 
phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi 
dưỡng đạo đức, lối sống và trình độ 
chuyên môn, tạo chuyển biến mạnh 
mẽ về nhận thức, ý thức, năng lực, 
hướng CBCNV đến những chuẩn mực 
ứng xử tốt đẹp, văn minh; tạo nên 
khối đoàn kết, thống nhất xây dựng 
EVNNPT phát triển bền vững.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra 
nhân dân EVNNPT  nhiệm kỳ 2022 - 
2024 gồm 5 đồng chí. Trước sự chứng 
kiến của các Đại biểu tham dự Hội 
nghị, Tổng Giám đốc EVNNPT  Phạm 
Lê Phú, đại diện cho Người sử dụng 
lao động  và Chủ tịch Công đoàn 
EVNNPT  Trịnh Tuấn Sơn, đại diện 
cho Người lao động của EVNNPT  đã 
ký Thỏa ước lao động tập thể 
EVNNPT năm 2022 – 2024.

Hội nghị đã thông qua “Nghị 
quyết Hội nghị đại biểu người lao 
động Tổng công ty Truyền tải điện 
quốc gia năm 2022” với những mục 
tiêu, nhiệm vụ cụ thể, gắn kết giữa 
việc đảm bảo quyền, lợi ích của người 
lao động cùng sự phát triển bền vững 
của EVNNPT./.

Thu Hà 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
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Ngược dòng thời gian về 
những ngày đầu thành lập, 
cả Công ty chỉ có 213 CBCNV 

với khối lượng công việc bộn bề của 
những ngày tháng chuyển giao tách 
tỉnh. Lãnh đạo Công ty phải nỗ lực 
sát sao chỉ đạo thực hiện đồng thời 
hai nhiệm vụ tối quan trọng là hoàn 
thành  các nhiệm vụ được lãnh đạo 
cấp trên giao, cùng với đó là đảm bảo 
cung cấp nguồn điện an toàn ổn định 
trên địa bàn toàn tỉnh song song với 
việc hoàn thiện các qui trình quản lý 
nội bộ.

Trải qua chặng đường 31 năm với 
những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến 
nay Công ty có 12 Phòng chức năng, 
12 Điện lực huyện, Thị xã, Thành phố 
trực thuộc và 01 Đội QLVH lưới điện 
cao thế với tổng số 782 CBCNV. Trong 
đó, tỉ lệ lao động có trình độ đại học 

và trên đại học của đơn vị chiếm tỷ 
lệ khá cao. Điều này phản ánh được 
chất lượng nguồn nhân lực phục vụ 
cho công tác thực hiện các nhiệm vụ, 
kế hoạch ngày càng có những bước 
tiến vượt bậc để sẵn sàng đảm đương 
các nhiệm vụ của EVNNPC giao.

Hiện tại,  hệ thống lưới điện 
phân phối toàn tỉnh gồm 235.33 km 
đường dây 110 kV, 3.246 km đường 
dây trung thế, 7.397 km đường dây 
hạ thế, 3.746 trạm biến áp với tổng 
công suất đặt 1.037 MVA (gấp 50 
lần so với 1991), cấp điện cho hơn 
466.000 khách hàng. Sản lượng điện 
thương phẩm tăng trưởng với tốc độ 
bình quân 12%/năm (có năm tăng 
trưởng trên 17%), điện thương phẩm 
đã đạt trên 1 tỷ kWh (tăng hơn 30 lần 
so với năm 1991), doanh thu đạt trên 
1.600 tỷ đồng.

Với đặc thù vị trí địa lý, hàng năm 
mảnh đất Hà Tĩnh luôn phải gồng 
mình gánh chịu sự khắc nghiệt của 
thiên nhiên thời tiết với mùa mưa bão, 
thường xuyên có nguy cơ xảy ra lũ lụt 
và mùa khô nguy cơ cháy rừng luôn 
luôn thường trực. Là ngành đặc thù, 
điện luôn phải đảm bảo “Đi trước một 
bước”. Nhận thức rõ tầm quan trọng 
trong việc đảm bảo cấp điện, sẵn sàng 
các phương án ứng phó với thiên tai, 
hàng năm lãnh đạo Công ty luôn sát 
sao trong công tác đảm bảo an toàn, 
chủ động các biện pháp đảm bảo 
nhân lực, vật lực khi có các tình huống 
bất ngờ xảy ra. Đồng thời, định kỳ 
phối hợp với chính quyền địa phương 
tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập về 
phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu 
nạn. Nhờ những nỗ lực trên, trong 
những năm qua Công ty đã góp phần 
giúp địa bàn tỉnh giảm thiểu được các 
thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 tác động nghiêm trọng 
đến mọi mặt hoạt động của EVNNPC 
nói chung và PC Hà Tĩnh nói riêng. 
Nhưng với tinh thần, chủ trương 
hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống 
dịch an toàn, vừa đảm bảo hiệu quả 
các hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, 
Ban thường vụ, Ban Giám đốc và sự 
nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ 
công nhân viên, vượt qua mọi khó 
khăn PC Hà Tĩnh đã phát huy truyền 
thống đoàn kết, luôn giữ vững sự 
kế thừa từ thế hệ trước đến thế hệ 
sau,  đồng lòng chung sức vượt qua 
bao khó khăn, thử thách hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được 
giao, góp phần đảm bảo hệ thống 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH: 

31 NĂM SONG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH NHÀ
Được chia tách từ Điện lực Nghệ Tĩnh, thành lập ngày 30 tháng 9 năm 1991 sau ngày tái lập tỉnh với tên gọi Sở Điện 

lực Hà Tĩnh, trải qua chặng đường gian nan từ những ngày đầu với nhiều khó khăn thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất, 
thiết bị, nhân lực, ngày 15/6/2010 Sở Điện lực Hà Tĩnh đã đổi tên thành Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh). Đây là mốc 
đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ vươn lên của ngành Điện tỉnh nhà. Đến nay, sau 31 năm nhìn lại, tập thể CBCNV Công 
ty Điện lực Hà Tĩnh không giấu khỏi niềm tự hào về chặng đường vượt khó, trưởng thành và phát triển như ngày hôm nay.

PC Hà Tĩnh luôn đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn ổn định 
trên địa bàn toàn tỉnh
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lưới điện phục vụ công tác phòng 
chống dịch bệnh song song với phát 
triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Phát huy những kết quả đạt được, 
đến nay Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã 
và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị 
thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ 
trong các hoạt động SXKD; công tác 
đầu tư xây dựng phát triển hệ thống 
lưới điện đảm bảo công tác an ninh, 
quốc phòng; Tập trung số hóa các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, xây dựng 
các phần mềm ứng dụng của Công 
ty phục vụ sản xuất kinh doanh; Củng 
cố, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông 
tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và 
áp dụng mạnh mẽ ứng dụng khoa 
học công nghệ vào sản xuất; Sử dụng 
các thiết bị công nghệ tiên tiến, có độ 
chính xác cao để đánh giá, phân tích 
tình trạng vận hành của từng thiết bị 
nhằm sớm phát hiện những nguy cơ 
tiềm ẩn gây sự cố. Tiếp tục đẩy mạnh 
các phong trào phát huy khả năng sáng 
tạo trong công việc áp dụng những 
tiến bộ của cuộc CMCN 4.0 nhằm 
đưa PC Hà Tĩnh hòa chung vào công 
cuộc Chuyển đổi số trong toàn EVN.

Trong công tác đầu tư xây dựng 
và phát triển lưới điện,  quy mô lưới 
điện được mở rộng, vươn xa đến các 
xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng 
biển. Đến nay toàn bộ trung tâm 12 
huyện, thị của tỉnh Hà Tĩnh đã có 
nguồn điện lưới Quốc gia, vượt trước 
kế hoạch giao.

Trong công tác Quản lý kỹ thuật 
và An toàn BHLĐ, lãnh đạo Công ty 
đã chỉ đạo các phòng ban tập trung 
biên soạn, phổ biến, trang bị đầy đủ 
các quy trình, quy phạm kỹ thuật an 

toàn, thường xuyên kiểm tra định 
kỳ và đột xuất các thiết bị lưới điện 
theo quy định. Đảm bảo vận hành 
cấp điện liên tục, an toàn và ổn định. 
Thực hiện nghiêm quy trình, quy tắc 
an toàn phòng chống cháy nổ. Các 
phong trào xanh sạch đẹp, vệ sinh 
môi trường được tổ chức định kỳ 
hàng tháng, góp phần nâng cao hiệu 
quả công việc.

 Cùng với đó, trong những năm 
qua, công tác quan tâm, chăm sóc đời 
sống cho CBCNV trong đơn vị luôn 
được chú trọng. Từ đó đảm bảo thu 
nhập người lao động năm sau cao 
hơn năm trước, đời sống vật chất, tinh 
thần của CBCNV được cải thiện đáng 
kể, người lao động phấn khởi, thực sự 
yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Lãnh 
đạo Công ty cũng  thường xuyên tổ 
chức các phong trào văn nghệ thể 
dục thể thao trong đơn vị và tham gia 
các giải thi đấu, hội thao, hội diễn của 
ngành, địa phương đạt thứ hạng cao.

Song song, các hoạt động  đền 
ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn 
được Công ty tích cực tham gia 
đóng góp với các cấp các ngành địa 
phương với đạt kết quả cao điển hình 
như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến 
học, ủng hộ các gia đình bị thiên tai, 
lũ lụt, nạn nhân chất độc màu da cam, 
ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 và các 
ngày lễ tết đơn vị đều tổ chức thăm 
hỏi tặng quà động viên các đối tượng 
chính sách thể hiện đạo lý uống nước 
nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam với 
những người đã cống hiến hy sinh 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
Các hoạt động ủng hộ xây nhà Mái 
ấm công đoàn cho Đoàn viên công 

đoàn, chương trình Hiến máu nhân 
đạo, tháng Tri ân khách hàng… được 
duy trì hàng năm.

Bên cạnh đó, tập thể CBCNV Công 
ty luôn chú trọng xây dựng và phát 
triển văn hóa doanh nghiệp. VHDN đã 
và đang được lãnh đạo, cùng tập thể 
người lao động Công ty chăm chút từ 
hình thức tới nội dung, tạo chuyển 
biến rõ rệt trong thái độ làm việc, tác 
phong công nghiệp, hiệu quả công 
việc được nâng cao.

Với các thành tích đặc biệt 
xuất sắc trong các giai đoạn phát 
triển,  Công ty đã được Đảng và nhà 
nước, Bộ Công Thương, các cấp 
ngành của tỉnh, EVN, EVNNPC trao 
tặng nhiều danh hiệu cao quý như 
Huân chương lao động Hạng Hai 
(2009), Huân chương lao động Hạng 
Nhất (2014) cùng nhiều bằng khen, 
Cờ thi đua... của các cấp.

Cùng với đó, Công ty đã nhiều 
lần được EVN trao tặng danh hiệu 
Tập thể lao động xuất sắc. Đảng bộ 
Công ty luôn được Đảng ủy Tổng 
công ty công nhận là Đảng bộ vững 
mạnh, trong đó có nhiều năm vững 
mạnh xuất sắc tiêu biểu, luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh, nhiều năm được xếp hạng thi 
đua đứng đầu trong khối phân phối; 
Công đoàn và Đoàn thanh niên Công 
ty luôn được được công nhận hoạt 
động vững mạnh và vững mạnh xuất 
sắc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng sau 
những nỗ lực, cố gắng của tập thể 
CBCNV PC Hà Tĩnh.

Để thực hiện tốt chủ đề năm 
2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, 
linh hoạt và hiệu quả”, phát huy những 
kết quả đã đạt được, với quyết tâm và 
nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ 
lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, 
mặc dù còn nhiều khó khăn và thách 
thức nhưng PC Hà Tĩnh đã và đang 
từng bước vược qua, đảm bảo các chỉ 
tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và 
năng suất lao động được Tổng Công 
ty Điện lực miền Bắc giao. Đặc biệt, 
khẳng định vai trò là lá cờ đầu, tiên 
phong trong quá trình phát triển kinh 
tế xã hội và chính trị của tỉnh Hà Tĩnh./.

Quỳnh Trâm

Quy mô lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh được mở rộng, vươn xa 
đến các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng biển
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Để giúp người dùng có thể 
đưa ra được quyết định phù 
hợp với nhu cầu sử dụng, hãy 

cùng Tạp chí Điện và Đời sống tìm 
hiểu kỹ hơn về các thiết bị sưởi ấm 
này qua bài viết dưới đây.

Quạt (đèn) sưởi bằng bóng 
halogen

Đúng như tên gọi, quạt sưởi 
halogen có cấu tạo đơn giản, sử dụng 
bóng halogen để sinh nhiệt. Cơ chế 
của thiết bị là sử dụng bức xạ nhiệt 
truyền dạng sóng tạo thành nhiệt 

năng. Thiết bị thường có hình tròn 
(được gọi là quạt sưởi) hoặc đèn sưởi 
(dạng hình vuông hoặc chữ nhật) 
nhưng đều dùng một máng nhôm 
phản chiếu bên trong giúp phát tán 
hơi nóng tốt hơn. 

Quạt sưởi halogen có ưu điểm 
tạo không khí nóng tức thì, không đốt 
cháy không khí nên ít tạo cảm giác 
khô, bí hơi. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ 
phù hợp sử dụng trong thời gian ngắn 
bởi ánh sáng phát và lượng nhiệt phát 
ra lớn khiến không khí trong căn 
phòng trở nên khô, ảnh hưởng đến 
sinh hoạt. Ngoài ra, khi hoạt động, 
thiết bị rất nóng ở khung kim loại, 

máng nhôm, gây những nguy hiểm 
tiềm tàng đối với trẻ nhỏ, bởi nó có 
thể gây phỏng tay khi chạm vào. 

Máy sưởi dầu

Máy sưởi dầu là một trong 
những thiết bị được yêu thích nhất 
của người dùng do có nhiều ưu 
điểm và tính tiện dụng đi kèm. Máy 
sử dụng nhiên liệu là dầu được đốt 
nóng, qua đó gián tiếp làm nóng 
không khí trong phòng. Mỗi máy có 
thể sử dụng từ 9 đến 13 thanh sưởi 
tùy công suất và phạm vi sử dụng. 
Nhiên liệu dầu được sử dụng tuần 
hoàn nên về lý thuyết không cần bổ 
sung sau một thời gian sử dụng. 

NÊN CHỌN THIẾT BỊ SƯỞI NHƯ THẾ NÀO 
ĐỂ PHÙ HỢP VỚI KHÔNG GIAN CĂN PHÒNG

Đối với thời tiết miền Bắc khi mùa Đông sắp đến cũng là thời điểm nhiều người tìm mua thiết bị 
sưởi ấm cho gia đình mình. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có khá nhiều mẫu mã cũng như chủng 
loại khác nhau như: Máy sưởi dầu, máy sưởi halogen, máy sưởi gốm… hoặc sử dụng chế độ sưởi ấm 
bằng điều hòa 2 chiều. Chính sự đa dạng của các thiết bị sưởi ấm như vậy, khiến nhiều người khó đưa 
ra lựa chọn chiếc máy phù hợp với không gian của gia đình mình.

Máy sưởi halogen có giá thành rẻ, phù 
hợp với nhiều nhu cầu sử dụng, có giá 

thành khoảng dưới một triệu đồng

Các máy sưởi dầu có kích thước lớn, giá thành từ 2 đến gần 4 triệu đồng
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Sưởi dầu có ưu điểm không đốt 
nóng không khí nên không làm khô 
da, hoạt động êm ái, không phát ra 
tiếng động cũng như ánh sáng. Máy 
sử dụng cơ chế sưởi dầu nên giữ 
phòng ấm trong thời gian lâu hơn. 
Các máy dạng này có thêm giá treo 
để phơi quần áo khi cần thiết. 

Tuy nhiên, sưởi dầu cũng có 
nhược điểm, như thời gian làm ấm 
phòng lâu hơn so với sưởi gốm hay 
sưởi điện trở. Khi sử dụng, các thanh 
sưởi cũng rất nóng nên cần đề phòng 
khi có trẻ nhỏ đùa nghịch trong phòng. 

Máy sưởi bằng thanh điện trở 
hoặc sưởi gốm

Dạng máy sưởi này sử dụng 
một dàn nóng bằng thanh gốm 
hoặc thanh điện trở. Không khí được 
quạt hút gió từ đằng sau (hoặc phía 
dưới), thổi qua dàn nóng, mang 
theo không khí ấm ra căn phòng. Ưu 
điểm của máy sưởi này là tốc độ làm 
nóng rất nhanh, kiểu dáng gọn nhẹ 
hơn sưởi dầu, thiết kế cũng đẹp hơn. 
Các loại máy sưởi điện trở thường 
đi kèm nhiều tính năng hơn, như 
có điều khiển từ xa hoặc thậm chí là 
điều khiển qua điện thoại di động 
rất tiện dụng.

Tuy nhiên, máy sưởi điện trở 
hoặc thanh gốm thường tạo cảm 
giác khô hơn so với máy sưởi dầu, giá 
thành cao hơn với cùng mức sử dụng.

Điều hòa nhiệt độ 2 chiều

Đây là thiết bị sưởi ấm an toàn 
nhất, có thể điều chỉnh nhiệt vừa 
phải, nhiệt độ thanh dẫn, sợi đốt 
không cao bằng các loại thiết bị sưởi 
khác. Khi bật điều hòa nóng trong 
phòng kín có thể giữ được nhiệt 
lâu. Điều hòa hai chiều đương nhiên 
cũng được trang bị rất nhiều chức 
năng hiện đại như điều chỉnh luồng 
gió sưởi, tiết kiệm điện (inverter), 
hẹn giờ thông minh... Mức giá của 
điều hòa cũng là rất vô cùng, vì nó 
tùy thuộc vào diện tích sử dụng, tuy 
nhiên điều hòa hai chiều ở phân 
khúc tốt thường có giá không dưới 
10 triệu đồng.

Tuy nhiên, điều hòa cũng đốt 
không khí khô, vì thế khi dùng nên có 
kèm máy phun sương hay chậu nước 
trong phòng.

Cần lưu ý gì khi sử dụng các 
thiết bị sưởi?

Theo các chuyên gia trong lĩnh 
vực này khuyến cáo người dùng, khi 
sử dụng các thiết bị sưởi ấm cần lưu 

ý đến khả năng gây cháy của thiết 
bị. Đặc biệt vào mùa hành khô, thiết 
bị điện dễ gây cháy, bởi trong khi sử 
dụng nhiều nguy cơ đều có thể xảy ra. 
Thực tế các năm đều ghi nhận những 
tai nạn cháy, bỏng do các thiết bị sưởi 
ấm gây ra.  

Hiện nay, qua quá trình sử dụng 
hàng ngày cho thấy, các loại thiết bị 
sưởi ấm đều tiêu tốn một lượng điện 
năng khá lớn, vì hầu hết các thiết bị 
phải biến đổi từ điện thành nhiệt.

Vậy để tiết kiệm điện, cần cố 
gắng không để thoát nhiệt ra ngoài 
khi sử dụng thiết bị. Đặc biệt, cần sử 
dụng thiết bị có công suất phù hợp 
với diện tích và mục đích sử dụng. 
Chẳng hạn, nếu chỉ cần sưởi cho một 
người, sưởi khi tắm có thể dùng đèn 
hồng ngoại. Nếu cần làm ấm cả diện 
tích phòng rộng hơn, người dùng có 
thể tìm mua những loại thiết bị như 
máy sưởi dầu hay điều hòa nhiệt độ 
2 chiều… Tuy nhiên mỗi loại thiết bị 
đều có những ưu nhược điểm khác 
nhau. Khi sử dụng các thiết bị sưởi 
ấm đúng cách và phù hợp sẽ mang 
lại không gian sống tốt cho người 
dùng.

Nhật Anh
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PV: Thưa ông, ông có thể cho 
biết về những kết quả trong công tác 
chuyển đổi số của PTC1 đạt được cho 
đến thời điểm hiện tại?

Ông Đỗ Công Tố: Chuyển đổi 
số của PTC1 trong thời gian qua đã 
thực hiện giải pháp đồng bộ trên các 
lĩnh vực Quản trị, Quản lý vận hành, 
Đầu tư xây dựng, Nền tảng số và An 
toàn thông tin, Truyền thông chuyển 
đổi nhận thức và đào tạo. Từ cơ sở 
đó, PTC1 đã đạt được 1 số các thành 
tựu nổi bật, có thể kể đến như: Toàn 
bộ quy trình làm việc, luồng công 
việc cốt lõi được cải cách và số hóa 
hoàn toàn. Xây dựng 1 cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành dùng chung 1NPT. 
Đối với công tác văn phòng cũ đã 
chuyển sang văn phòng số; 100% các 
gói thầu thực hiện qua hệ thống đấu 
thầu quốc gia

Trong lĩnh vực vận hành và khoa 
học công nghệ nổi bật với 16 chủ 
đề, như: Quản lý kỹ thuật đường dây 
truyền tải điện, quản lý viễn thông 
và công nghệ thông tin, định vị sự 
cố, quản lý tri thức, quản lý an toàn 
thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
27001:2013,… Ngoài ra, hiện nay tại 
PTC1 có 100% CBCNV đạt chuẩn sử 
dụng CNTT Quy định tại khoản 1, 
điều 2, Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và Truyền thông.

PV: Thưa ông! Hiện Công ty 
Truyền tải điện 1 (PTC1) đang thực hiện 
nghiên cứu ứng dụng những khoa học 
công nghệ nào vào việc quản lý vận 
hành đường dây và TBA?

Ông Đỗ Công Tố: Trong những 
năm vừa qua, việc ứng dụng khoa học 
công nghệ (KHCN) được đẩy mạnh 
hơn bao giờ hết trong ngành điện 
nói chung. Vì thế, PTC1 cũng không 
nằm ngoài công cuộc đó với rất nhiều 
các công nghệ được ứng dụng nhằm 
nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng 
hiệu quả và năng suất công việc.

Trong đó, về phần đường dây 
nhấn mạnh có thể kể đến như: Sửa 

chữa đường dây nóng (hotline); rửa 
sứ online; định vị sự cố đường dây; 
camera kết hợp trí tuệ nhân tạo lắp 
trên cột giám sát hành lang tại những 
điểm có nguy cơ mất an toàn cao; 
ứng dụng thiết bị bay không người 
lái trong kiểm tra giám sát; hệ thống 
quản lý đường dây trong đó có ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích 
ảnh; hệ thống quan trắc, cảnh báo 
giông sét. Ứng dụng công nghệ Lidar 
kết hợp UAV trong công tác kiểm tra 
hành lang an toàn lưới điện cũng đã 
được PTC1 nghiên cứu thử nghiệm 
thực tế, với những công cụ mạnh mẽ 
giúp xây dựng dữ liệu 3D của đường 
dây và tính toán, cảnh báo vi phạm 

PTC1 ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU BƯỚC TIẾN MỚI 
TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Năm 2021 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lấy mục tiêu 
chuyển đổi số làm chủ đề của năm. Theo đó, Công ty Truyền tải 
điện 1 đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, và cũng 
là cơ hội để ngành truyền tải điện phát triển dựa trên những 
đột phá về công nghệ số. Để thực hiện thành công mục tiêu đề 
ra, Công ty Truyền tải Điện 1 (PTC1) đã gắn liền chuyển đổi số với 
chiến lược kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp. Nhằm hiểu 
rõ hơn về những kết quả và kế hoạch mà PTC1 đạt được trong thời 
gian qua, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Công Tố - Trưởng 
phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin.Ông Đỗ Công Tố - Trưởng phòng 

Viễn thông và Công nghệ Thông tin

TBA 220kV Thủy Nguyên (Hải Phòng) là công trình trạm biến áp số đầu tiên 
của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), do PTC1 quản lý và vận hành
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hành lang tự động giúp hỗ trợ cho 
công tác quản lý vận hành, đặc biệt 
là đối với những khu vực có địa hình 
phức tạp, khó tiếp cận; đây cũng chính 
là một nội dung mà hiện nay Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia rất 
quan tâm.

Đối với phần Trạm biến áp (TBA) 
PTC1 đã triển khai: Trạm biến áp không 
người trực/Trạm điều khiển xa; trạm 
biến áp số; ghi sự cố; Ứng dụng camera 
kết hợp trí tuệ nhân tạo trong kiểm 
soát ra vào TBA/Phòng điều hành; ứng 
dụng camera soi phát nhiệt kết hợp trí 
tuệ nhân tạo cảnh báo những điểm 
quá nhiệt tại sân TBA; tường rào điện 
tử kết hợp camera giám sát trong cảnh 
báo đột nhập tường rào.

Ngoài ra, PTC1 triển khai nhiều 
ứng dụng khác phục vụ cho kiểm tra, 
giám sát từ xa dữ liệu tại TBA như: Hệ 
thống dầu online, giám sát bản thể 
máy biến áp, giám sát nguồn - ắc quy, 
giám sát hệ thống mạng….

PV: Ngoài việc chuyển đổi số được 
áp dụng trong việc quản lý vận hành 
đường dây, TBA thì hiện nay đơn vị đã 
triển khai trong khối văn phòng như 
thế nào thưa ông?

Ông Đỗ Công Tố: Bên cạnh 15 
phần mềm dùng chung đang triển 
khai như: Thư viện tài liệu, văn phòng 
số, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý 
nhân sự,… PTC1 cũng đã ứng dụng 
phần mềm quản lý giao ban, quản lý 
công việc tuần (quản lý công việc của 
Phòng ban, đơn vị trên phần mềm, 
tích hợp chức năng cảnh báo, cập 
nhật tiến độ công việc), quản lý kế 
hoạch truyền tải điện, quản lý đảng 
viên, kho dữ liệu dùng chung.

Hiện PTC1 đã trang bị thiết bị di 
động cho CBCNV phục vụ vận hành 
và hội nghị, họp trực tuyến.

Đồng thời thực hiện đào tạo nâng 
cao nhận thức về chuyển đổi số, văn 
hóa số và an toàn thông tin trên môi 
trường mạng trong thời đại của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

PV: Trong quá trình thực hiện 
chuyển đổi số thì đâu là những khó 
khăn, thách thức của PTC1 thưa ông? 
Ngoài ra ông có thể chia sẻ thêm một 

số kinh nghiệm trong quản lý và vận 
hành hệ thống truyền tải điện của PTC1 
quản lý khi thực hiện chuyển đổi số?

Ông Đỗ Công Tố: Khó khăn thách 
thức lớn nhất trong quá trình thực 
hiện chuyển đổi số của PTC1 theo tôi 
nghĩ có những điểm then chốt sau: Tư 
duy cũ và tư duy tầm nhìn số, tốc độ 
thay đổi của công nghệ mới. Đâu là 
hiệu quả của cách làm mới, trông chờ 
vào giải pháp hoàn hảo. Năng lực của 
nhân sự không theo kịp sự thay đổi. 

Tiếp theo đó là vấn đề công nghệ 
truyền tải điện, như đã biết, ngành 
truyền tải được thành lập từ những năm 
1980 của thế kỉ trước, cấp điện áp cao 
áp và siêu cao áp, tầm quan trong của 
việc cung cấp điện… Những yếu tố này 
khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi 
nghiên cứu áp dụng thiết bị IoT trong 
thu thập, giám sát hệ thống điện. 

Thêm vào đó, xử lý dữ liệu lớn, 
phân tích dữ liệu là vấn đề khó khăn mà 
chúng tôi gặp phải trong thời gian qua. 

Nhận thức được những điều này 
để từ đó chúng tôi đã phân kỳ, phân 
chia giai đoạn để thực hiện cho bằng 
được mục đích PTC1 trở thành doanh 
nghiệp số. 

PV: Thưa ông, PTC1 đã có kế 
hoạch gì để hoàn thành chương trình 
mục tiêu chuyển đổi số trong năm 2022 
và những năm tiếp theo?

Ông Đỗ Công Tố: Kế hoạch đặt 
ra để hoàn thành chương trình mục 
tiêu CĐS trong năm 2022 và các năm 
tiếp theo đã được lãnh đạo công ty 
chỉ đạo cụ thể tại các cuộc họp Ban 

chỉ đạo chuyển đổi số của PTC1, trong 
đó nhấn mạnh đến các vấn đề trọng 
tâm cần thực hiện như: Xây dựng một 
cơ sở dữ liệu dùng chung toàn hệ 
thống 1NPT. Nâng cấp hạ tầng số, hệ 
thống máy chủ lưu trữ (hoàn thành 
trong năm 2022); hoàn thiện các hệ 
thống giám sát (giám sát TBA, giám 
sát hệ thống mạng, hệ thống thông 
tin,…). Đánh giá rủi ho hệ thống quy 
trình và số hóa quy trình (94 quy trình 
quản lý nội bộ)

Đồng thời PTC1 đang tích cực 
đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào mọi 
mặt hoạt động của công ty, trong đó 
chú trọng vào lĩnh vực điều hành sản 
xuất (quản lý sự cố, quản lý thí nghiệm, 
quản lý đầu tư,…) và quản lý vận hành 
(Giám sát điều khiển xa, nâng cấp hệ 
thống thông tin, ứng dụng công nghệ 
trong QLVH đường dây, TBA,…).

Như chúng ta đã biết, những năm 
gần đây, việc thực hiện chuyển đổi số 
bước đầu đem lại một số kết quả nhất 
định cho sự phát triển kinh tế – xã 
hội của đất nước nói chung và từng 
ngành, lĩnh vực nói riêng. Đại hội XIII 
của Đảng đã đề cập nội dung chuyển 
đổi số là một tất yếu khách quan và 
có lộ trình, bước đi thích hợp với việc 
chuyển đổi số. Bên cạnh đó, việc tham 
chiếu khung đánh giá độ trưởng thành 
chuyển đổi số của các tổ chức, hiệp hội 
uy tín trên thế giới cũng là cách chúng 
tôi tự nhìn lại mình để hướng đến 
PTC1 là doanh nghiệp số. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông đã tham 
gia cuộc phỏng vấn này!

Quốc Chiêu

Ngoài việc áp dụng khoa học công nghệ số tron quản lý vận hành đường dây. 
Đến nay PTC1 đã tăng cường số hóa, cập nhật lên phần mềm ứng dụng
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Những năm gần đây, mức tiêu 
thụ năng lượng ngày càng 
tăng mạnh tại các nước đang 

phát triển. Tuy nhiên, tại các quốc gia 
phát triển như Mỹ và các quốc gia 
Châu Âu, chiếm 40% nhu cầu năng 
lượng toàn cầu, con số này giảm 
đáng kể.

Theo một nghiên cứu của Cơ 
quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu 
cầu năng lượng toàn cầu vào năm 
2020 đã giảm khoảng 2%. Đây là mức 
giảm hàng năm lớn nhất kể từ giữa 
thế kỷ 20, và nguyên nhân không chỉ 
do đại dịch mà còn nhờ những ứng 
dụng hiệu quả của chuyển đổi số 
trong ngành điện. 

Bên cạnh đó, tại kết quả nghiên 
cứu của Deloitte, nếu như trước đây 
người tiêu dùng, thương mại và hộ 
gia đình, chỉ có nhu cầu nguồn cung 
cấp điện an toàn, đáng tin cậy và hiệu 
quả, thì hiện nay họ đòi hỏi năng 
lượng xanh cùng các chương trình 
tiết kiệm năng lượng và lượng thông 
tin cập nhật, rõ ràng, minh bạch. 
Trong đó, chuyển đổi số đóng vai trò 
quan trọng để hiện thực hóa những 
nhu cầu này. 

Vì vậy, bài viết này sẽ chỉ ra lý do 
những khó khăn, lợi ích của chuyển 
đổi kỹ thuật số trong ngành điện và vị 
trí của ngành hiện nay về số hóa toàn 
cầu cũng như tình hình và thành quả 
cụ thể trong ứng dụng chuyển đổi số 
tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

Số hóa ngành điện trên toàn 
thế giới

Theo Nghiên cứu Hoạt động 
Năng lượng Kỹ thuật số năm 2021 
của PwC, “Chỉ có 2% đơn vị cung cấp 
điện tại các khu vực của EMEA (Châu 
Âu, Trung Đông và Châu Phi) dẫn 
đầu trong số hóa. Trong khi đó 45% 
doanh nghiệp vẫn đang loay hoay tại 
bước làm quen với chuyển đổi số”.

Điều này chứng tỏ một lượng 
lớn các doanh nghiệp chưa thực 
sự sẵn sàng hoặc đang đối mặt với 
quá nhiều khó khăn, thách thức từ 
chuyển đổi số.

Khó khăn và thách thức

Miễn cưỡng thay đổi: không đối 
mặt với những rủi ro liên quan đến 
hiện đại hóa công nghiệp cũng đồng 
nghĩa với việc bỏ lỡ “chuyến tàu” số 
hóa. Nhiều tổ chức áp dụng các công 
nghệ như phân tích dữ liệu hoặc điện 
toán đám mây, nhưng với tâm thế 
“làm cho có” nên không chú trọng 
khai thác giá trị của các giải pháp 
Dữ liệu lớn hoặc Trí tuệ nhân tạo. Từ 
đó, quá trình số hóa không được tận 
dụng triệt để nên không mang lại 
hiệu quả xứng đáng.

Tốc độ phát triển của công 
nghệ: công nghệ chuyển đổi số thay 
đổi và cập nhật hàng ngày, hàng giờ 
với những tính năng liên tục được 
cấp tiến và đột phá. Trong khi đó, số 
hóa không chỉ là quá trình áp dụng 
công nghệ mà quá trình đó phải 

diễn ra một cách có tổ chức, đồng 
bộ bao gồm những thay đổi đáng kể 
trong cả sản xuất và xã hội. Hơn nữa, 
số hóa đòi hỏi người lao động phải 
có những kỹ năng và kiến   thức mới 
để nâng cao, thích ứng với nhu cầu 
của sự thay đổi. 

Quy định: ngành điện tại hầu 
hết các quốc gia được quản lý chặt 
chẽ, vì vậy các doanh nghiệp đã 
“quen” với việc tuân theo cách tiếp 
cận một chiều đối với các quy định. 
Do đó, việc thúc đẩy quá trình số 
hóa đòi hỏi xây dựng và ban hành 
các nguyên tắc, quy định mới để 
đơn giản hóa các quy trình rườm rà 
và cung cấp một khuôn khổ pháp lý 
ổn định, rõ ràng và có đạo đức, làm 
cơ sở để các cơ quan, tổ chức thực 
hiện minh bạch và lô-gic.

Rủi ro an ninh mạng: Rủi ro 
mạng tăng theo sự phát triển của tự 
động hóa và kết nối trong ngành. Lỗ 
hổng của các thiết bị thông minh có 
thể khiến quyền riêng tư của hàng 
triệu dữ liệu và giá trị của cơ sở hạ 
tầng điện bị đe dọa.

Hệ quả của những thực tế này 
đánh dấu chặng đường chuyển đổi 
số phía trước của ngành điện còn dài 
và gian nan. Mặc dù lĩnh vực điện lực 
có đầy đủ điều kiện để chuyến đổi số 
nhanh chóng và đã có những bước 
phát triển vượt bậc trong năm qua, 
nhưng với đặc thù là ngành cung cấp 
dịch vụ truyền thống ít cạnh tranh, 

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH ĐIỆN

THỰC TRẠNG TOÀN CẦU 
và tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam
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ngành công nghiệp này vẫn bị tụt 
hậu so với các ngành công nghiệp 
lớn khác.

Lợi ích của số hóa đối với 
ngành điện

Mặc dù số hóa không phải là 
yếu tố quan trọng nhất trong quá 
trình dịch chuyển “năng lượng xanh” 
trên toàn cầu, nhưng nó là chìa khóa 
trong hành trình tự động hóa và kết 
nối các đơn vị cung cấp điện, người 
tiêu dùng và thiết bị để sản xuất và 
sử dụng năng lượng hiệu quả, bền 
vững hơn. 

Sự khác biệt giữa hệ thống năng 
lượng truyền thống và hệ thống ứng 
dụng công nghệ số được tái hiện rõ 
nét tại hình 1 và hình 2.

Sự khác biệt này mang lại nhiều 
lợi ích cho các đối tượng khác nhau 
nhưng 4 yếu tố tích cực nhất từ hành 
trình chuyển đổi này bao gồm:

Quyết định có căn cứ của khách 
hàng: việc triển khai các thiết bị thông 
minh mang đến cho khách hàng một 
vai trò tích cực hơn từ những thông 
tin thu thập được để đưa ra các quyết 
định thông thái hơn từ quản lý tiêu 
thụ và tối ưu hóa chi phí.

Sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia 
tăng: nhờ lượng lớn thông tin được 
phân tích, các đơn vị, tổ chức có thể 
đưa ra các sản phẩm mới với giá trị 
gia tăng lớn hơn cho người tiêu dùng, 
bao gồm cả các dịch vụ bổ sung.

Tính khả dụng và độ tin cậy của 
mạng: Bằng cách tận dụng các khối 
xây dựng của số hóa, chẳng hạn như 
nền tảng dịch vụ, thiết bị thông minh, 
'đám mây' và phân tích nâng cao, các 
công ty/doanh nghiệp điện có cơ hội 
tăng vòng đời tài sản của cơ sở hạ 
tầng, tối ưu hóa và cải thiện độ tin cậy 
của mạng lưới điện. Các nhóm giá trị 
mới cũng có thể được khai thác 'vượt 
ra ngoài số hóa' bằng cách khai thác 
dữ liệu lớn trên các lĩnh vực liên quan.

Tỷ suất lợi nhuận cao hơn: Nhờ 
chuyển đổi số, quản lý tài sản đảm 
bảo kiểm soát tốt hơn và từ đó tiết 
kiệm hơn các chi phí từ bảo trì và vận 
hành. Hiệu quả hoạt động được cải 
thiện và chi phí hoạt động thấp hơn 

là cơ hội để các công ty trong ngành 
tăng lợi nhuận.

Chuyển đổi số ngành điện tại 
Việt Nam

Hiện vẫn còn không ít những 
nghi ngờ về khái niệm chuyển đổi số. 
Tuy nhiên, nếu muốn phát triển và bắt 
kịp xu thế của thời đại, buộc chúng ta 
phải thay đổi nhận thức. Đó chính là 
yếu tố đầu tiên dẫn đến thành công 
trong chuyển đổi số.

Một trong những thay đổi đang 
ảnh hưởng đáng kể đến cơ cấu sản 
xuất điện, với việc các thiết bị kỹ thuật 

số được tích hợp trên quy mô lớn 
của ngành điện. Đặc biệt là tại một 
quốc gia đang phát triển như Việt 
Nam, EVN đang nỗ lực từng ngày với 
những đề án, kế hoạch, hành động để 
có được những thành tựu đánh dấu 
chặng đường chuyển đổi tích cực này 
của ngành, mang lại giá trị cho không 
chỉ người tiêu dùng, doanh nghiệp 
mà còn toàn xã hội. 

Năm 2017, Việt Nam đã nắm bắt 
xu hướng chuyển đổi số của thế giới 
khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về tăng 
cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 

Hình 1. Hệ thống năng lượng truyền thống

Hình 2. Hệ thống năng lượng thông minh ứng dụng công nghệ số
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4.0; Chính phủ ban hành Quyết định 
số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về 
chương trình chuyển đổi số quốc gia 
đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030. Điều này cho thấy sự thay đổi 
mạnh về nhận thức của Đảng, Chính 
phủ đối với tầm quan trọng của ứng 
dụng công nghệ cuộc CMCN 4.0 và 
chuyển đổi số.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, 
Chính phủ, EVN đã xây dựng và ban 
hành Nghị quyết 473/NQ-HĐTV ngày 
5/11/2018 và Quyết định số 290/
QĐ-EVN ngày 6/11/2018 triển khai 
ứng dụng thành tựu KHCN của cuộc 
CMCN 4.0.

Đề án và kế hoạch chuyển đổi 
số của EVN

Để động bộ quá trình chuyển 
đổi số, đề án ứng dụng và phát triển 
chuyển đổi số tại EVN đã đưa ra đánh 
giá thực trạng chuyển đổi số tại 5 lĩnh 
vực chính bao gồm: Lĩnh vực sản xuất 
điện, lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ 
khách hàng, lĩnh vực quản trị nội bộ, 
lĩnh vực đầu tư xây dựng và lĩnh vực 
viễn thông và công nghệ thông tin 
(VT&CNTT). 

Qua đánh giá cho thấy công 
tác số hóa trong EVN đã có mặt tại 
hầu hết các lĩnh vực hoạt động của 
Tập đoàn. Tuy nhiều công việc chưa 
được tự động hóa, chưa tối ưu hóa, 
nhiều quy trình còn thủ công, rườm 
rà nhưng tập đoàn đã xây dựng kế 
hoạch phát triển chuyển đổi số cho 
5 lĩnh vực và bộ chỉ tiêu đánh giá 
chuyển đổi số để làm cơ sở đánh giá 
quá trình thực hiện kế hoạch. Cụ thể, 
bộ chỉ tiêu với thang điểm 100 gồm 5 
mục lớn tại hình 3

Kết quả đạt được của EVN

Với những mục tiêu và kế hoạch 
cụ thể, sau 1 năm triển khai, tính đến 
ngày 30/5/2022, EVN đã hoàn thành 
đạt khối lượng bình quân là 79.3% 
với bảng thành quả tại từng lĩnh vực 
được hiển thị tại hình 4.

Nhiều nghiên cứu về chuyển đổi 
số cho thấy, việc thuyết phục từng đơn 
vị trong doanh nghiệp chấp nhận thay 
đổi thói quen và hợp tác là không dễ 
dàng với các nhà quản lý công nghệ. 

Trong đó, rào cản lớn nhất đối với 
chuyển đổi số gồm: 24% do văn hóa 
và 27% do thiếu sự hợp tác. Như vậy, 
để chuyển đổi số thành công, trước 
tiên phải chuyển đổi nhận thức của 
toàn bộ hệ thống, hướng mọi nguồn 
lực của đơn vị vào mục tiêu chung.

Đây cũng là lý do trong năm 
2021 công tác đào tạo và truyền 
thông, thay đổi nhận thức trong EVN 
về chuyển đổi số được chú trọng 
và đẩy mạnh với những thành tích 
đáng kể:

• Công tác Đào tạo chuyển đổi 
nhận thức 

o Xây dựng và hoàn thành 67 
bài giảng E-Learning chuyển đổi 
nhận thức về CĐS 

o Tổ chức được 247 khóa học 
về CĐS với sự tham gia học tập của 
239.353 lượt tham gia học tập. 

o Hoàn thành xây dựng và 
ban hành Sổ tay Chuyển đổi số của 
Tập đoàn và xây dựng bài giảng 
E-Learning về "Cẩm nang về Chuyển 
đổi số" do Bộ TT&TT ban hành. 

o Tổ chức nhiều hội thảo lớn về 
CĐS

• Công tác truyền thông:

o Thực hiện công tác truyền thông
về chuyển đổi số trên các ấn phẩm 
truyền thông nội bộ của Tập đoàn: 

 65 phóng sự phát thanh/truyền
hình/bản tin/video clip; 

 934 tin bài, clip, inforgraphic 
trên báo/tạp chí; 

 592 tin bài, clip, inforgraphic 
trên website, các chuyên trang nội bộ; 

 329 tin bài, clip, inforgraphic 
trên Fanpage, mạng xã hội. 

 Tổ chức cuộc thi về sáng kiến, 
ý tưởng chuyển đổi số trên Fanpage 
của EVN với gần 1.000 bài dự thi

 Hoạt động truyền thông từ các
đơn vị trên các phương tiện truyền 
hình, báo chí, website, fanpage, Zalo, 
Youtube với trên 1.000 tin bài và 104 
video/clip 

Nhờ nghiêm túc thực hiện kế 
hoạch và sự đồng thuận từ các đơn vị, 

Hình 3. Bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số của EVN

Hình 4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại EVN giai đoạn 2021-2022
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PHÁP TĂNG TỐC MẠNH MẼ 
CHIẾN DỊCH VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Theo hãng AP, Ngày 22/9 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel 
Macron đã kêu gọi “tăng tốc mạnh mẽ” phát triển năng lượng 

tái tạo ở nước này, bao gồm các trang trại gió ngoài khơi và điện 
mặt trời nhằm đưa nước Pháp tiến gần hơn chính sách năng 
lượng của các nước láng giềng châu Âu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng 
năng lượng ở châu Âu đang trở nên ngày càng trầm trọng hơn 
do cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine. Ông Macron mong muốn 
Pháp chủ động và độc lập hơn về sản xuất điện nhằm đưa nước 
Pháp tiến gần hơn chính sách năng lượng của các nước láng 
giềng châu Âu.

    

Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron thăm 
trang trại gió ngoài khơi 
Saint-Nazaire, ngoài 
khơi bán đảo Guerande 
ở miền tây nước Pháp, 
(Stephane Mahe / Ảnh 
Pool qua AP)

Tổng thống Macron nhấn mạnh trong bài phát biểu 
tại  Saint-Nazaire, một cảng biển nằm ở phía tây của nước Pháp: 
“Chiến tranh đã thay đổi mọi thứ…nó đã phá vỡ cấu trúc mô hình 
năng lượng của châu Âu bởi vì nhiều quốc gia phải phụ thuộc 
vào khí đốt của Nga để sản xuất. Và rõ ràng, lần đầu tiên năng 
lượng trở thành vũ khí chiến tranh”.

Cũng trong ngày 22/9, Tổng thống Macron  đã đến thăm 
trang trại gió ngoài khơi đầu tiên của Pháp ở ngoài khơi bờ biển 
Đại Tây Dương. Sau đó, ông đã đưa ra một loạt các biện pháp để 
đẩy nhanh các dự án năng lượng tái tạo. Vào tuần tới, một dự luật 
mới sẽ được trình bày trong cuộc họp nội các.

Macron nói: “Chúng ta cần tăng tốc mạnh mẽ. Tôi muốn 
nước Pháp có thể đi nhanh hơn, ít nhất là gấp đôi trong các dự 
án năng lượng tái tạo. Những nước láng giềng của chúng ta cũng 
đang làm rất tốt và nhanh hơn trong hành trình phát triển năng 
lượng tái tạo.

Hoàng Phượng – Bảo Châu

EVN đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ứng dụng 
khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên tất cả 
mọi lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt EVN đã ra mắt 
Hệ sinh thái số EVNCONNECT - kết nối với trục 
liên thông văn bản điện tử quốc gia và trung 
tâm điều hành điện tử của Chính phủ, triển khai 
kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư. Bên cạnh đó, EVN cũng tiên phong trong kết 
nối hóa đơn điện tử (E-Invoice) và truyền nhận 
dữ liệu với Hệ thống hoá đơn điện tử của Tổng 
cục Thuế. 

Qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Tập 
đoàn giao trong đề án, kế hoạch, nhìn chung các 
nhiệm vụ chính đề ra đã được triển khai mạnh 
mẽ, quyết liệt, mang lại những kết quả tích cực. 
Nhiều đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ 
mới, đổi mới sáng tạo, thay đổi phương pháp 
làm việc phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, 
bước đầu xây dựng được văn hóa khai thác dữ 
liệu, điều hành sản xuất, kinh doanh dựa trên các 
nguồn cung cấp và phân tích thông tin từ các 
nguồn dữ liệu của đơn vị.

Ngoài ra, Tập đoàn và 53 doanh nghiệp, 
tập đoàn công nghệ, cơ quan nhà nước, đã vượt 
qua hơn 300 hồ sơ dự thi để được vinh danh ở 
hạng mục "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất 
sắc" do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng. 
Đây là lần thứ 3 liên tiếp Tập đoàn được vinh 
danh là doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. 

Không chỉ trong ngành điện, EVN được 
đánh giá là một trong những doanh nghiệp 
nhà nước tiên phong trong lĩnh vực chuyển 
đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và mang lại 
nhiều lợi ích cho khách hàng và các đối tác.

Hiện nay, với hơn 29 triệu khách hàng sử 
dụng điện, EVN là một môi trường lý tưởng, 
tiềm năng cho các đối tác phối hợp, gia tăng các 
dịch vụ nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, 
đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người 
dân và thu hẹp “khoảng cách số” giữa khu vực 
thành thị/nông thôn. Hơn nữa, bằng những nỗ 
lực và thành tựu đáng kể được ghi nhận trên 
hành trình phát triển ứng dụng chuyển đổi số, 
EVN đã góp phần mang lại thành công trong 
việc triển khai chiến lược phát triển Chính phủ 
điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030.

Nguyễn Mai

(Nguồn: Báo cáo của IEA, Financial Times, We 
Forum, Báo cáo của Đề án – Kế hoạch - Báo cáo 

chuyển đổi số của EVN)

Trang trại gió ngoài khơi Saint-Nazaire, 
ngoài khơi bán đảo Guerande ở miền tây nước 
Pháp, (Stephane Mahe / Ảnh Pool qua AP)
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