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NĂNG LƯỢNG VẤN ĐỀ SỐNG CÒN CỦA NHÂN LOẠI

Để tồn tại và phát triển loài người khai thác và sử 
dụng các nguồn năng lượng với quy mô và mức độ ngày 
càng tăng. Nguồn năng lượng hóa thạch như than, dầu 
khí...đang dần cạn kiệt, hơn nữa việc khai thác và sử dụng 
nguồn năng lượng này gây ô nhiễm và có nguy cơ hủy 
hoại môi trường. Các nguồn năng lượng tái tạo như năng 
lượng gió, năng lượng mặt trời... phân tán và không ổn 
định nên khó có thể giữ vai trò chủ đạo trong cân bằng 
năng lượng của mỗi quốc gia. Phản ứng phân rã hạt nhân 
nguyên tử tạo nên nguồn năng lượng vô cùng to lớn. 
Nhiệt năng do 1kg U

235 
làm giàu phân rã tương đương với 

nhiệt năng do 3000 tấn than sinh ra! Tuy nhiên vấn đề an 
toàn và chất thải hạt nhân đặt ra nhiều vấn đề nan giải 
khiến cho nhiều quốc gia từ chối việc xây dựng thêm các 
nhà máy điện nguyên tử. 

Phản ứng nhiệt hạch (Thermonuclear Reaction)

Phản ứng tổng hợp hạt nhân còn gọi là phản ứng 
nhiệt hạch xảy ra khi 2 nguyên tử đồng vị của Hydro là 
Đơteri 2H vầ Triti 3H còn gọi là nước nặng kết hợp với 
nhau tạo nên nguyên tử Heli 4H và neutron cùng với việc 
giải phóng năng lượng khổng lồ. Vì Đơteri và Triti có điện 
tích dương cùng dấu nên chịu lực đẩy tĩnh điện Coulomb 
và lực này càng lớn khi chúng càng sát gần nhau. Phản 
ứng nhiệt hạch có tiềm năng tạo nên nguồn năng lượng 
vô tận nhưng rất ít tác động đến môi trường. Một gam 
hỗn hợp Đơteri-Triti trong quá trình tổng hợp hạt nhân 
tạo ra năng lượng tương đương với việc đốt 80.000 tấn 
dầu mà không phát sinh khí đioxit cacbon và các chất độc 
hại khác! Nguyên liệu Đơteri có rất sẵn trong nước biển, 
còn Triti sẽ được tạo ra từ Lithium sử dụng neutron từ 
chính phản ứng tổng hợp này. Vì vậy có thể coi phản ứng 
nhiệt hạch tạo nên nguồn năng lượng sạch và vô tận. Khó 
khăn chính để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân nóng 

là ban đầu cần mồi để tạo ra nhiệt năng tới 150 triệu độ C, 
gấp 10 lần nhiệt độ ở tâm Mặt trời!

Để tạo nên phản ứng nhiệt hạch là “mặt trời nhỏ” 
trên trái đất , plasma là khối vật chất ở trạng thái thứ tư 
của lò phản ứng cần được lưu giữ và treo lơ lửng trong 
không gian có từ tính rất mạnh. Vấn đề này đã được các 
nhà khoa học Xô viết Igor Tamm và Andrei Sakharov 
giải quyết từ những năm 1950 trong lò phản ứng tổng 
hợp hạt nhân Tokamak. Tokamak là từ viết tắt của tiếng 
Nga(тороидальная камера с магнитными катушками) 
có nghĩa là buồng hình xuyến có các cuộn dây từ hóa. Tuy 
nhiên cho đến nay phản ứng nhiệt hạch chỉ được hình 
thành trong bom H, còn trong lò phản ứng nhiệt hạch chỉ 
có thể duy trì trong khoảng thời gian tối đa là 30 giây. Việc 
khống chế và điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân đã 
có bước tiến khổng lồ tạo nên niềm hy vọng trong việc 
giải quyết bài toán năng lượng trong tương lai gần. 

Dự án lò phản ứng thí nghiệm tổng hợp hạt nhân 
quốc tế ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor) là đại dự án năng lượng trị giá 20 tỷ Ouro do 
35 nước tài trợ với mục tiêu tạo nên nguồn nhiệt năng 
thương mại 500 MW. Mục tiêu của INTER không chỉ tạo 
ra phản ứng tổng hợp hạt nhân mà còn hình thành chuỗi 
cung ứng, phát triển công nghệ và đào tạo cán bộ cho 
ngành công nghiệp tổng hợp hạt nhân của các nước sau 
năm 2035. Chương trình dự kiến kéo dài 30 năm gồm 10 
năm thi công và 20 năm vận hành.

Phản ứng nhiệt hạch lạnh (Cold Thermonuclear 
Reaction)

Phản ứng nhiệt hạch lạnh còn gọi là phản ứng hạt 
nhân năng lượng thấp (Low-Energy Nuclear Reaction) do 
hai nhà hóa học Stanley Pons và Martin Fleischmann đề 
xuất từ 30 năm trước. Pons và Fleischmann đặt một điện 
cực âm bằng paladi trong một bình nước nặng Đơteri oxit. 

ĐỘNG CƠ LƯỢNG TỬ
Lê Văn Doanh - Phạm Văn Bình

Với việc đề xuất học thuyết Siêu liên kết, hợp nhất công cụ nghiên cứu thế giới vi mô với vĩ mô 
và chế tạo thành công động cơ lượng tử dựa trên phản ứng nhiệt hạch lạnh các nhà khoa học Nga 
đã đạt được kết quả có thể làm thay đổi cục diện khoa học - công nghệ thế kỷ 21. Bài viết sau đây 
sẽ điểm qua các thông tin về lĩnh vực khoa học - công nghệ hoàn toàn mới này.
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Điện cực paladi có điện tích âm, dòng điện khiến cho các 
deuteron tách ra khỏi nguyên tử oxy trong phân tử nước 
và bị hút đến điện cực paladi kia. Paladi là một mạng tinh 
thể có nhiễu lỗ trống bên trong. Các deuteron di chuyển 
vào mạng tinh thể và phần lớn bị kẹt bên trong nó. Sau 
một thời gian mạng tinh thể paladi đầy các deuteron, lúc 
này một hiệu ứng liên quan đến năng lượng điểm không 
xảy ra tạo ra nhiệt lượng thừa. Vì các deuteron bên trong 
mạng tinh thể paladi xếp chặt với nhau nên thắng rào 
cản lực Coulomb và có thể vượt qua để kết hợp với các 
electron tạo nên Hydro-4. Một số nhà khoa học cho rằng 
khi các nguyên tử Hydro-4 được tạo ra chúng trải qua quá 
trình phân rã beta để trở thành Hydro-4, tuy nhiên TS. 
Edmund Storms cho rằng trong khi mạng tinh thể paladi 
đạng nạp các deuteron một quá trình thứ hai đồng thời 
xảy ra và tạo ra nhiệt năng thừa trong phản ứng. Các điện 
cực paladi có thể tạo khe có kích thước nano tại nhiều chỗ 
và một số deuteron bị kẹt ở các khe này. Khi các deuteron 
chạy vào mạng tinh thể, áp suất bên trong nó tăng lên. 
Trong các khe này các hạt nhân Hydro và electron bị kẹt 
giữa các cặp hạt nhân Hydro có thể cho phép các proton 
đủ gần với nhau để vượt qua rào cản của lực Coulomb. Khi 
proton bên trong hạt nhân Hydro tiến gần với nhau sẽ có 
nhiều proton được bứt ra làm cho các hạt nhân đến gần 
nhau hơn nữa cho đến khi quá trình hợp hạch được hoàn 
thành. Quá trình hợp hạch giải phóng nhiều năng lượng 
thừa vào mạng tinh thể. TS. J Patterson đã thử nghiệm 
buồng phản ứng nhiệt hạch lạnh dùng điện cực Nicken + 
Paladi và Bạch kim + Titan và dùng nước thường thay cho 
nước nặng. Phản ứng này giải phóng nhiều năng lượng, 
xảy ra ở nhiệt độ thấp và không tạo nên các chất độc hại.

LÝ THUYẾT SIÊU LIÊN KẾT VÀ ĐỘNG CƠ LƯỢNG TỬ

Nghiên cứu thế giới vật chất xung quanh được hình 
thành một cách tự nhiên theo hai xu hướng trái ngược 
nhau: Thế giới nhỏ bé như nguyên tử, hạt nhân và các hạt 
electron, proton, nơtron, quark... được gọi là thế giới vi mô 
và thế giới to lớn như trái đất, mặt trời, các vì sao, thiên hà 
và vũ trụ được gọi là thế giới vĩ mô. 

- Thế giới vĩ mô mà chúng ta quen thuộc tuân theo 
định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng của Newton. 
Thuyết tương đối hẹp do Albert Eistein đề xuất dựa trên 
hai tiên đề: Tốc độ ánh sáng trong chân không có độ lớn 
C = 299.792.458 m/s trong mọi hệ quy chiếu quán tính, 
không phụ thuộc vào phương truyền và tốc độ của nguồn 
sáng hay máy thu. Mức năng lượng của vật tuân theo 
phương trình E = m với m là khối lượng của vật. Thuyết 
tương đối miêu tả cấu trúc của không gian và thời gian 
trong một thực thể thống nhất cũng như giải thích bản 
chất của lực hấp dẫn là do sự uốn cong của không thời 
gian bởi vật chất và năng lượng. Tuy nhiên phải đến giải 
Nobel 2017 con người mới chứng minh được sự tồn tại của 
lực hấp dẫn bằng việc đo và vẽ được sóng hấp dẫn. Lực 
hấp dẫn không phải là lực tác động ở khoảng cách giữa 
các vật thể, như Newton quan niệm. Hình 1 mô phỏng 
hình ảnh của sóng hấp dẫn.

Hình 1. Mô phỏng sóng hấp dẫn

- Thế giới vi mô ở mức nguyên tử và các hạt có kích 
thước dưới nguyên tử. Thế giới vi mô là cấu trúc bên trong 
của vật chất được mô tả bởi cơ học lượng tử do Max Planck 
đề xuất năm 1900. Lý thuyết này dựa trên cơ sở là biến đổi 
gián đoạn của các đại lượng vật lý và lưỡng tính sóng - hạt 
của vi hạt. 

- Liệu có sự liên hệ giữa hai thế giới này với nhau 
giúp ta khám phá và mô tả thế giới vật chất thống nhất 
và vô tận?

Siêu liên kết - học thuyết thống nhất các quy luật 
của thế giới vĩ mô và vi mô

Vladimir Leonov (hình 2) nhà khoa học từng nhận giải 
thưởng Chính phủ Nga và cũng là người sáng lập ra học 
thuyết Siêu liên kết đã đưa khoa học cơ bản Nga trở thành 
một trong những đầu tàu trên thế giới về lĩnh vực này. 
Học thuyết Siêu liên kết đã đặt nền tảng vật lý cho các loại 
phản ứng nhiệt hạch mới và động cơ lượng tử, hoạt động 
theo các quy luật vật lý hoàn toàn mới

Hình 2. Vladimir Leonov tác giả của học thuyết Siêu liên kết

Hiện nay học thuyết Siêu liên kết chưa được chứng 
minh hoàn thiện về lý thuyêt, tuy nhiên việc áp dụng lý 
thuyết này vào động cơ lượng tử chạy bằng phản ứng 
nhiệt hạch lạnh đã được thực tế chứng minh trong nhiều 
thiết bị từ hàng không vũ trụ đến các phương tiện quân 
sự và dân dụng.
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ĐỘNG CƠ LƯỢNG TỬ

Năm 2009, nhà khoa học Nga Vladimir Leonov đã 
tiến hành thử nghiệm động cơ lượng tử đầu tiên nhờ 
động cơ phản ứng nhiệt hạch lạnh. Xét về khả năng 
bảo tồn năng lượng nó tương tự như vòng quay của hạt 
nhân nickel, tức là cao gấp 1 triệu lần so với nhiên liệu 
hóa học. Nếu theo phép tính đó với 1 kg nickel thì động 
cơ lượng tử cho phép cung cấp sức mạnh cho động cơ 
tương đương với 1 triệu kg xăng. Với động cơ lượng tử 
đạt tốc độ 1.000 km/giây, máy bay Nga từ Moscow tới 
New York chỉ mất 1 giờ, xe ôtô nạp 1 kg nhiên liệu chạy 
được 10 triệu km, hiệu suất gấp 5.000 lần động cơ tên 
lửa. Tới tháng 6/2014, phương tiện được gắn động cơ 
lượng tử cất cánh theo phương thẳng đứng đã được thử 
nghiệm thành công. Khi trọng lượng của phương tiện 
này 54 kg lực đẩy theo phương thẳng đứng của nó đạt 
500 - 700 kg (kg lực) với một công suất điện chỉ 1 kW. 
Thiết bị này cất cánh theo phương thẳng đứng với thiết 

bị dẫn đường. Các thử nghiệm đã đặt ra những thách 
thức đối với các thí nghiệm về trọng lực và xác nhận sự 
tồn tại của lý thuyết Siêu liên kết. 

Dựa trên thử nghiệm thì động cơ lượng tử vào năm 
2014 có công suất chỉ 1 kW nhưng có thể tạo ra lực đẩy 
5000 Newton (500 kg)/nhịp. Trong khi đó động cơ tên lửa 
hiện đại với công suất 1 kW thì chỉ tạo ra lực đẩy 1 Newton 
(0,1 kg). Vì thế, nếu tính theo nhịp thì động cơ lượng tử có 
hiệu suất cao gấp 5.000 lần so với động cơ tên lửa. Động 
cơ này không làm nóng khí quyển và đốt nhiên liệu mà 
sử dụng điện năng. Nó có thể sử dụng trong không khí, 
trong môi trường nước chỉ cần phần thân xe gắn với động 
cơ lượng tử mà không cần hệ thống truyền động nó có 
thể cung cấp lực kéo. 

Động cơ lượng tử sẽ làm thay đổi toàn bộ diện mạo 
khoa học - công nghệ thế kỷ 21. 

Sau đây là một số hình ảnh về động cơ lượng tử.

Hình 3. Xe tăng lắp động cơ lượng tử

Hình 4. Tên lửa Nga Proton M
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I. GIỚI THIỆU

Năng lượng tái tạo (NLTT), năng lượng từ một nguồn 
không bị cạn kiệt khi sử dụng, mà tiềm năng nhất là năng 
lượng gió và năng lượng mặt trời, đang được phát triển 
nóng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, 
trong bối cảnh chung toàn cầu bị ảnh hưởng bởi hiện 
tượng biến đổi khí hậu do sự nóng lên toàn cầu và mong 
muốn giảm bớt sự phụ thuộc thái quá vào nguồn nhiên 
liệu hóa thạch. Đặc biệt, tại Việt Nam, trong thời gian 
qua “ … sự phát triển nóng của các NMĐQĐ đã dẫn tới 
tình trạng đa số các đường dây, trạm biến áp (TBA) từ 110-
500 kV trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đều 
quá tải. Tính đến cuối tháng 6.2019, tổng công suất điện 
gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã lên tới 
2.027 MW (chiếm gần 50% tổng công suất năng lượng tái 
tạo của cả nước). Dự kiến, đến tháng 12.2020, con số này sẽ 
tăng lên 4.240 MW. Trong khi nguồn công suất tại chỗ rất 
lớn thì nhu cầu phụ tải của Ninh Thuận và Bình Thuận lại 
rất nhỏ (tỉnh Ninh Thuận chỉ dao động từ 100-115 MW và 
Bình Thuận từ 250-280 MW). Tại Hội nghị vận hành các nhà 
máy điện mặt trời và gió các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, 
Tổng giám đốc EVN khẳng định: “EVN xác định việc giải tỏa 
công suất các dự án năng lượng tái tạo là nhiệm vụ đặc 
biệt quan trọng. Thời gian qua, Tập đoàn đã chỉ đạo quyết 
liệt các đơn vị EVNNPT, EVNSPC đẩy nhanh tiến độ các dự 
án lưới điện. Đồng thời, lãnh đạo EVN cũng đã làm việc với 

lãnh đạo các địa phương nhằm đẩy nhanh công tác giải 
phóng mặt bằng cho các dự án. … Kết quả tính toán tình 
trạng quá tải của các đường dây, TBA trên địa bàn 2 tỉnh 
Ninh Thuận và Bình Thuận cho thấy đường dây 110 kV Tháp 
Chàm - Hậu Sanh - Tuy Phong - Phan Rí mức mang tải lên 
tới 260-360%; đường dây 110 kV Phan Rí - Sông Bình - Đại 
Ninh mang tải 140%; đường dây 110 kV Đa Nhim - Đơn 
Dương mang tải 123%; TBA 550 kV Di Linh mang tải 140%; 
TBA 220 kV Đức Trọng - Di Linh mang tải 110%... Mức mang 
tải này còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới …”, Tuy vậy, 
trong 3-5 năm tới ngay cả khi đã thực hiện xong các dự 
án lưới điện truyền tải 110 kV, 220 kV, các tác động của 
mức độ xâm nhập ngày càng tăng cao của các NMĐ NLTT 
lên hệ thống sẽ là các vấn đề lớn về phương diện ổn định 
đối với hệ thống điện hiện hữu (về các mặt ổn định điện 
áp, tần số) cần được xem xét đến.

Trước đây, hệ thống quang điện, chủ yếu là điện 
mặt trời áp mái lắp đặt thường có công suất và số lượng 
nhỏ và chỉ được kết nối ở cấp lưới phân phối hạ áp. Các 
NMĐQĐ lớn với công suất hàng trăm MW đang và sẽ 
được kết nối với lưới điện ở cấp truyền tải, tương ứng là 
mức xâm nhập sẽ tăng cao trong thời gian tới. Điều này 
sẽ đặt ra các vấn đề khi đấu nối các NMĐQĐ vào lưới điện 
phân phối, truyền tải hiện hữu và cần có các câu trả lời 
cho các câu hỏi sau:

TÁC ĐỘNG CỦA MỨC XÂM NHẬP CAO CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN 
MẶT TRỜI KĨ THUẬT QUANG ĐIỆN LÊN LƯỚI ĐIỆN

(Phần 1)

PGS. TS. NGUYỄN HỮU PHÚC

Trường ĐH Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM - Hội Điện lực miền Nam 

Tóm tắt  

Trong các năm qua, các nguồn phát điện từ năng lượng tái tạo, từ năng lượng gió và năng lượng mặt trời, đã 
và đang dần được đấu nối càng nhiều vào lưới điện hiện hữu của Việt Nam. Trước đây, khi số lượng của các nhà 
máy điện từ năng lượng tái tạo (NMĐ NLTT) chưa nhiều và công suất còn nhỏ bé, vấn đề tác động của mức độ xâm 
nhập của các NMĐ NLTT lên hệ thống là không đáng kể, và chưa phải là vấn đề về phương diện ổn định đối với hệ 
thống điện (xét về mặt ổn định điện áp, tần số). Tuy vậy, với tình trạng thực tế hiện nay, kể từ năm 2019 trở đi, mức 
xâm nhập của các nhà máy điện kĩ thuật quang điện (NMĐ QĐ, photovoltaic power plants) trên qui mô công suất 
lớn ngày càng tăng cao, và điều này sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định, tin cậy, an ninh và của lưới điện. Trong bài báo 
sẽ trình bày, phân tích các tác động khi mức xâm nhập tăng dần của các hệ thống phát điện quang điện lên vấn 
đề ổn định điện áp trong trạng thái xác lập, tổn thất công suất, cũng như vấn đề ổn định động của lưới điện trong 
trạng thái quá độ. Các kịch bản với các mức độ xâm nhập khác nhau tăng dần của các NMĐQĐ đã được thực hiện 
trên một mô hình hệ thống điện thử nghiệm IEEE, từ đó có các kết quả cho các phân tích, kết luận mang tính điển 
hình được đưa ra đối với các tác động của mức thâm nhập ngày càng cao vào lưới điện. 
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1. Các tác động của việc đấu nối ứng với các kịch bản của mức xâm nhập khác nhau (ví dụ 0, 10, 20, 30, 50, 90 %) lên 
điện áp tại các thanh cái (bus), tổn thất công suất, dòng tải và tính ổn định điện áp (đường cong quan hệ P-U, Q-U) ?

2. Mức xâm nhập tối đa có thể chấp nhận xét về mặt ổn định điện áp, tần số đối với một hệ thống cụ thể?

3. Các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực khi mức xâm nhập tăng lên, nhằm tăng khả năng dung nạp 
(hosting capacity) đối với năng lượng quang điện, trong điều kiện phụ tải lớn nhất và nhỏ nhất? 

Hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về mức xâm nhập. Theo [4], định nghĩa mức xâm nhập (annual penetration 
level) của NLTT là tỉ số giữa năng lượng điện phát bởi các NMĐ NLTT trên năng lượng tiêu thụ đỉnh của hệ thống điện, 
tính trong một năm:

Mức xâm nhập (trên năm) 
của NMĐQĐ 

= 
Điện năng phát bởi NMĐQĐ (MWh)

Điện năng tiêu thụ lớn nhất bởi tải (MWh)

Và mức xâm nhập tức thời (instantaneous penetration level) là tỉ số giữa tổng công suất phát điện bởi các NMĐNLTT 
trên tổng công suất của cả hệ thống điện, ở một thời điểm nhất định. 

Mức xâm nhập (tức thời) 
của NMĐQĐ

= 
Công suất phát bởi các NMĐQĐ (MW) 

Tổng công suất phát của cả hệ thống (MW)

Ngoài ra, hay dùng thuật ngữ khả 
năng dung nạp (hosting capacity) được 
định nghĩa là mức độ xâm nhập lớn 
nhất (tính bằng %) mà hệ thống hiện 
hữu có thể chấp nhận, mà không gây 
ra các vấn đề nghiêm trọng đến tính ổn 
định của hệ thống.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 
việc triển khai các dự án NMĐQĐ với 
các ưu điểm nổi bật (chi phí đầu tư/MW 
ngày càng hạ, lắp đặt, đưa vào vận hành 
nhanh (trung bình 1 năm), bảo trì đơn 
giản, chi phí vận hành thấp do không 
có các cơ phận chuyển động), các công 
ti điện lực vận hành/khai thác hệ thống 
điện dự kiến sẽ phải giải quyết một 
loạt các vấn đề mới phát sinh khi mức 
độ xâm nhập tăng dần. Điều này xuất 
hiện do đặc thù/bản chất của NMĐQĐ 
từ tính không ổn định (uncertainty), tính 
thay đổi (variability) của nguồn phát từ 
kĩ thuật biến đổi quang-điện. Thật vậy, 
các nguồn phát quang-điện công suất 
lớn có công suất phát phụ thuộc mạnh 
vào điều kiện thời tiết trong ngày, và 
hoàn toàn không phát công suất về 
đêm và do đó, có các tác động lớn lên 
lưới điện hiện hữu, trong trạng thái 
xác lập như làm thay đổi lớn đến (theo 
chiều hướng tăng) biên độ điện áp tại 
các thanh cái, đảo ngược dòng chảy 
công suất từ thanh cái phụ tải về nguồn. 
Mặt khác trong trạng thái quá độ, các 
biến tần trong NMĐQĐ với bản chất là 
các thiết bị biến đổi năng lượng theo kĩ 
thuật đóng cắt ở tần số cao các bộ biến 
đổi công suất bán dẫn, hoàn toàn không 

có quán tính quay, vì vậy các nhà máy này không có khả năng góp phần vào 
việc ổn định động hệ thống như các máy phát đồng bộ truyền thống, khi có 
sự cố xảy ra. Từ đó có thể tiên đoán là mức xâm nhập cao của nguồn phát 
quang điện sẽ có ảnh hưởng lớn lên khả năng ổn định động của hệ thống. 

Điều này là sự khác biệt rất lớn giữa nhà máy quang điện (PhotoVoltaic 
Power Plants= PVPP) với kĩ thuật biến đổi quang-điện, so với nhà máy điện 
nhiệt mặt trời tập trung (Concentrated Solar Power Plants= CSPP) với kĩ thuật 
biến đổi quang-nhiệt-điện, khi đó năng lượng mặt trời được tập trung biến 
thành nhiệt năng nhờ hệ thống các gương đốt nóng lưu chất trong bộ thu 
nhiệt. Sau đó, nhiệt năng thu được sẽ được biến đổi thành cơ năng và điện 
năng thông qua hệ thống turbine nhiệt, máy phát điện đồng bộ thông 
thường. Do đó, về mặt vận hành các máy điện nhiệt-mặt trời tập trung được 
xem như các nhà máy điện truyền thống. Hình 1 là sơ đồ của quá trình biến 
đổi năng lượng trong NMĐQĐ từ năng lượng mặt trời trực tiếp thành điện 
năng (qua các tấm pin mặt trời) dưới dạng dòng một chiều điện áp thấp, và 
sau đó được biến đổi thành dòng một chiều điện áp cao hơn (nhờ bộ biến 
đổi DC-DC), trước khi được biến đổi thành điện áp xoay chiều (nhờ bộ biến 
tần DC-AC) và đấu nối với lưới điện.

 
Mặt trời    Pin mặt trời   Bộ biến đổi DC-DC    Bộ biến đổi DC-AC (biến tần)

Hình 1. Sơ đồ một hệ thống quang điện

Nhà máy điện quang điện quy mô lớn

Các NMĐQĐ có thể được phân loại theo công suất phát với: (i) quy mô 
nhỏ; (ii) quy mô trung bình; (iii) quy mô lớn và (iv) quy mô rất lớn. Phạm vi 
công suất đối với hệ thống quang điện (HTQĐ) quy mô nhỏ khoảng đến 250 
kW, với quy mô trung bình trong khoảng 250 đến 1000 kW, với quy mô lớn 
trong khoảng 1 đến 100 MW, và đối với quy mô rất lớn, công suất lớn hơn 
100 MW [5].

Sơ đồ đấu nối

Sơ đồ điển hình một NMĐQĐ thường gồm các dãy pin măt trời nối tiếp- 
song song, các máy biến áp, các biến tần quang điện (BTQĐ) (Hình 2). Việc đấu 
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nối giữa các thành phần trên phụ thuộc vào cách đấu nối 
các biến tần. Thông thường có hai kiểu sơ đồ đấu nối được 
sử dụng để kết nối các thành phần bên trong một NMĐQĐ: 
sơ đồ biến tần tập trung (central-inverter topology) và sơ đồ 
biến tần nhiều chuỗi (multistring inverter) ( Hình 3.a và 3.b). 
Sơ đồ kiểu biến tần tập trung chỉ dùng một biến tần để kết 
nối một mảng các tấm pin mặt trời (PV array) với máy biến 
áp, và dùng một tầng biến đổi công suất DC-AC. Đối với 
kiểu biến tần nhiều dãy, thường sử dụng hai tầng biến đổi 
công suất DC-DC và DC-AC.

Theo các so sánh chi tiết trong [5], sơ đồ kiểu biến 
tần tập trung hiện nay được sử dụng nhiều nhất trong các 
NMĐQĐ quy mô lớn. Những ưu điểm chính của sơ đồ biến 
tần tập trung so với sơ đồ biến tần nhiều chuỗi là: (i) chi phí 
cạnh tranh, (ii) tính ổn định cao làm việc, (iii) cần ít bảo trì 
và (iv) số lượng bộ biến tần giảm. Tuy nhiên, kiểu biến tần 
nhiều chuỗi lại có ưu điểm hơn trong việc điều khiển điểm 
công suất cực đại (maximum power point= MPP) thực hiện 
riêng biệt trên từng chuỗi, đặc biệt khi mặt bằng NMĐQĐ 
trải dài trên địa hình không bằng phẳng. Mặt khác, sơ đồ 
này được sử dụng cho mỗi chuỗi pin mặt trời, từ đó dễ thấy 
số lượng bộ biến đổi công suất và bộ biến tần tăng lên 
nhiều, so với sơ đồ sử dụng biến tần tập trung. Ví dụ, một 
NMĐQĐ sơ đồ kiểu biến tần tập trung với công suất 37 MW 
sử dụng 50 bộ biến tần trung tâm, trong khi một NMĐQĐ 
khác với công suất tương đương, với sơ đồ kiểu biến tần 
nhiều chuỗi, cần đến 3069 bộ biến tần nhiều chuổi. Theo 
[5] sơ đồ kiểu biến tần tập trung có hiệu suất thấp hơn 
1.5% so với sơ đồ biến tần nhiều chuỗi, nhưng tổng chi phí 
đầu tư và bảo trì của sơ đồ sau lại cao hơn 60%.

Đặc điểm của HTQĐ đấu nối với lưới điện

Các đặc điểm quan trọng nhất khi vận hành các 
HTQĐ, NMĐQĐ đấu nối với lưới điện và các qui định đấu 
nối liên quan như sau, cho đến thời điểm hiện nay [5]:

• Các NMĐQĐ khi đấu nối sẽ góp phần cung cấp điện 
năng vào hệ thống, điều này làm giảm tải cho các NMĐ 
truyền thống.

• Hầu hết các bộ BTQĐ không có, hoặc khá hạn chế, 
khả năng hỗ trợ việc ổn định điện áp/ công suất phản 
kháng trên lưới. Các NMĐQĐ khi đấu nối thường hoạt 
động ở hệ số công suất bằng 1.0, chỉ cung cấp công suất 
tác dụng, và hệ thống điện có trách nhiệm điều khiển 
công suất phản kháng.

• Theo các tiêu chuẩn hiện hành như IEEE 1547, khi 
tần số/điện áp sai lệch so với tiêu chuẩn, NMĐQĐ phải 
được cách ly tự động khỏi lưới điện cho đến khi trở lại điều 
kiện làm việc bình thường.

• Cần tính đến các yếu tố địa lý, vị trí của NMĐQĐ và 
các yếu tố môi trường trong vận hành NMĐQĐ. Các yếu tố 
này có thể được chia thành hai thời khoảng: (1) ban ngày 
và (2) ban đêm. Vào ban ngày, hiệu quả công suất phát các 
NMĐQĐ có thể bị ảnh hưởng lớn bởi các thay đổi thời tiết 
như mây che bóng và nhiệt độ môi trường. Trời nhiều mây 

giảm đáng kể lượng bức xạ mặt trời và kéo theo thay đổi 
nhanh của công suất phát ra. Vào ban đêm, công suất phát 
từ các các NMĐQĐ sẽ không còn. Trường hợp có hệ thống 
tích trữ năng lượng (battery energy storage system= 
BESS), NMĐQĐ có thể tiếp tục cung cấp năng lượng cho 
lưới điện trong một thời gian. 

• Khả năng điều độ (dispatchable capacity) NMĐQĐ là 
rất hạn chế, trừ khi có hệ thống tích trữ năng lượng.

• Sự phối hợp giữa các NMĐQĐ và các NMĐ thông 
thường khác là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, nhất là việc 
quản lý công suất phản kháng khi có các NMĐQĐ công 
suất rất lớn đấu nối vào lưới điện.

Như vậy, điểm khác biệt cơ bản đầu tiên giữa các 
NMĐQĐ so với các NMĐ truyền thống là khả năng điều 
độ. Các nhà máy điện truyền thống, như các nhà máy 
nhiệt điện, là điều phối được vì dễ dàng thay đổi sản lượng 
điện của chúng (tăng hoặc giảm) để đáp ứng các thay đổi 
về tải. Trong khi đó, các NMĐQĐ có sản lượng điện thay 
đổi và không ổn định, và tùy thuộc rất lớn vào thời tiết 
địa phương, và hoàn toàn không phát công suất vào ban 
đêm, do đó không có khả năng điều độ. 

    

Hình 2. Sơ đồ nhà máy điện quang điện. 

 Hình 3. Sơ đồ đấu nối các biến tần: 

(a) kiểu tập trung; (b) kiểu nhiều chuỗi.
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Điểm khác biệt cơ bản khác 
giữa các NMĐQĐ so với các NMĐ 
truyền thống là khả năng đồng bộ hóa 
(synchronizing capacity), khả năng này 
có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng ổn 
định động của hệ thống, đặc biệt khi 
có các sự cố xảy ra trên lưới điện. Hệ 
thống điện hiện hữu chủ yếu bao gồm 
các NMĐ truyền thống dùng các máy 
phát điện đồng bộ công suất lớn có 
moment đồng bộ hóa (synchronizing 
torque) lớn, cùng với quán tính lớn 
của rôto đóng vai trò rất quan trọng 
và quyết định góc rôto của các máy 
phát ngay sau một sự cố xảy ra trên 
lưới điện. Các máy đồng bộ khi phát 
công suất tác động vào hệ thống làm 
duy trì tính đồng bộ, đồng thời làm 
tắt dần các dao động cơ học nhờ vào 
moment đồng bộ hóa và thành phần 
hãm của moment điện từ (khi có bất 
kì sự không đồng bộ giữa tốc độ rôto 
và từ trường quay trong máy phát). 
Chính sự hiện diện của các máy phát 
đồng bộ trong hệ thống điện với quán 
tính quay và moment đồng bộ hóa lớn, 
cùng với các hệ thống điều khiển là 
tác nhân cơ bản trong việc giảm thiểu 
sự mất cân bằng lớn về công suất tác 
động và công suất phản kháng xuất 
hiện trong lưới điện. 

Đặc tính cơ bản này của các hệ 
thống điện sẽ thay đổi đáng kể với sự 
xâm nhập ngày càng tăng của các NMĐ 
NLTT, trong đó các NMĐQĐ, với vai trò 
bộ biến tần thay thế cho các máy phát 
đồng bộ, được đấu nối vào lưới điện. 
Các bộ biến tần này biến đổi điện một 
chiều thành điện xoay chiều và quản 
lý dòng năng lượng chảy qua bằng 
cách điều khiển việc chuyển mạch các 
thiết bị bán dẫn công suất ở tần số khá 
cao (kHz). Khác hẳn với máy phát điện 
đồng bộ, bộ biến tần hoàn toàn là một 
thiết bị điện tử công suất và không 
chứa bất kỳ bộ phận quay nào, do đó 
không có quán tính quay và moment 
đồng bộ hóa để có thể trợ giúp vào 
việc ổn định động của hệ thống. 

Trong tương lai, các NMĐQĐ công 
suất lớn dự kiến sẽ phải có khả năng 
làm việc với các đặc tính hỗ trợ sự ổn 
định của lưới điện, tương tự như các 
nhà máy điện truyền thống [4]. Hiện 
tại, các NMĐQĐ khi đưa vào vận hành 
sẽ có các tác động đến sự ổn định và 

an ninh của lưới điện. Do đó, điều quan trọng là phân tích các vấn đề xâm 
nhập lớn của NMĐQĐ vào hệ thống điện.

II. CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẢN LÝ ỔN ĐỊNH LƯỚI ĐIỆN TRONG NHÀ 
MÁY ĐIỆN TRUYỀN THỐNG

Hình 4 [2,3] là sơ đồ hình cây phân loại ổn định trong hệ thống điện 
truyền thống, theo ổn định góc rôto, ổn định tần số và ổn định điện áp. Độ 
ổn định của hệ thống điện có thể được chia thành ba loại chính: ổn định góc 
rôto, ổn định tần số và ổn định điện áp. Trong mỗi loại trên lại chia thành 
hai loại phụ: ổn định tín hiệu nhỏ (small-signal stability) và ổn định quá độ 
(transient stability).

- Ổn định góc rôto là khả năng duy trì sự đồng bộ của các máy phát đồng 
bộ trong hệ thống điện kết nối, khi có nhiễu loạn xảy ra trong hệ thống. 

- Ổn định tần số là khả năng của một hệ thống điện duy trì tần số ổn định 
trong quá trình hoạt động bình thường và khôi phục tần số về giá trị trong 
sai lệch theo tiêu chuẩn, trong các tình huống của hệ thống khi có sự mất cân 
bằng lớn giữa công suất tải và công suất phát.

- Ổn định điện áp là khả năng duy trì điện áp trong giới hạn qui định của 
hệ thống điện ở các thanh cái sau khi sự cố xảy ra để tránh hiện tượng sụp đổ 
điện áp dây chuyền, gây mất điện trên diện rộng.

Hình 4. Phân loại ổn định trong hệ thống điện [2,3]

Các hệ thống điều khiển phía máy phát có nhiệm vụ duy trì trạng thái cân 
bằng, tăng cường và cải thiện độ ổn định, độ tin cậy của hệ thống điện khi có 
sự cố xảy ra trên lưới. Trong một nhà máy phát điện truyền thống với turbine/ 
máy phát điện đồng bộ thường có các quá trình điều khiển sau. 

A. Ổn định tần số và điều khiển công suất tác dụng

1) Giai đoạn đáp ứng quán tính lưới: Đây là giai đoạn đầu của đáp ứng 
tần số, ngay khi sự cố xảy ra trên lưới điện. Các máy phát đồng bộ với động 
năng quay (rotational kinetic energy) tích trữ dưới dạng quán tính rôto tạo 
nên quán tính của cả hệ thống. Quán tính hệ thống này là một đặc điểm vốn 
có quan trọng giúp vào việc ổn định động tần số [2,3].

2) Giai đoạn điều khiển: với ba cấp điều khiển để điều khiển tần số theo 
sau sự cố và nhu cầu chức năng.

a) Điều khiển sơ cấp (cấp 1) (primary control): thông qua cơ chế điều 
khiển của bộ điều chỉnh tốc độ (bộ điều tốc= speed governor) của tuabin 
nhằm tác động tuabine phản ứng nhanh với độ lệch tần số theo đặc tính giảm 
tốc độ-công suất của máy phát. 
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b) Điều khiển thứ cấp (cấp 2) (secondary control): là tác 
động bổ sung của hệ thống Điều khiển tự động công suất 
phát (Automatic Generation Control= AGC) nhằm huy động 
công suất dự trữ để đưa tần số về giá trị danh định. AGC là 
hệ thống thiết bị tự động điều chỉnh tăng giảm công suất 
tác dụng của tổ máy phát điện nhằm duy trì tần số của hệ 
thống điện ổn định trong phạm vi cho phép và điều chỉnh 
dòng chảy công suất giữa các tổ hợp nhà máy điện theo 
nguyên tắc vận hành kinh tế tổ máy phát điện.

c) Điều khiển cấp 3 (tertiary control): được huy động 
đến, khi có sự cố lớn, rộng khắp hệ thống điện mà không 
thể khắc phục bằng hệ điều khiển thứ cấp, và khi có nguồn 
dự trữ dồi dào của công suất phát của hệ thống. 

Tác động hiệu chỉnh của bộ điều tốc diễn ra trong vài 
giây, trong khi của bộ điều khiển thứ cấp sẽ lâu hơn, trong 
vài phút, và của bộ điều khiển cấp ba sẽ là chậm nhất.

B. Ổn định điện áp và điều khiển công suất phản 
kháng

Các máy phát đồng bộ luôn được trang bị bộ điều 
chỉnh điện áp tự động (automatic voltage control= AVR), 
theo kiểu vòng kín điều chỉnh dòng kích từ để điều khiển 
điện áp stato. Nhiệm vụ của bộ AVR:

1) Điều chỉnh điện áp ở trạng thái xác lập khi AVR 
trong mạch kích từ hoạt động ở chế độ điều khiển điện áp.

2) Bù và hỗ trợ công suất phản kháng VAR khi AVR 
trong hệ thống hoạt động ở chế độ VAR (quá kích từ hay 
dưới kích từ) giúp phát ra/ lấy vào công suất phản kháng.

Ngoài ra, máy biến áp điều chỉnh nấc dưới tải hay 
không tải cũng được dùng trong mục đích trên [2,3].

C. Ổn định góc rôto máy phát đồng bộ 

1) Ổn định góc tín hiệu nhỏ: Bộ ổn định hệ thống điện 
(Power System Stabilizer= PSS) trong hệ thống kích từ 
giúp cải thiện độ ổn định góc khi xảy ra nhiễu loạn nhỏ 
trong hệ thống [1,2].

2) Cải thiện độ ổn định quá độ: Kích từ tác động nhanh 
cùng với PSS và một số điều khiển khác giúp cải thiện độ 

ổn định góc khi xảy ra nhiễu loạn lớn trong hệ thống [1,2].

III. HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM 9-BUS TRONG ETAP

A. Mô hình hệ thống thử nghiệm IEEE 9 bus: Với 
mục đích đánh giá các tác động lên hệ thống điện hiện 
hữu với kịch bản khác nhau khi mức độ xâm nhập của 
các NMĐQĐ vào lưới tăng dần, sau đây sử dụng một mô 
hình hệ thống thử nghiệm IEEE với 9 thanh cái (bus) (P.M 
Anderson 9-bus IEEE test system) (Hình 5.a), với các mô 
phỏng được thực hiện trong phần mềm ETAP 12.6. Tuy hệ 
thống thử nghiệm có số lượng bus hạn chế, nhưng các kết 
quả nhận được sẽ giúp có cái nhìn tương đối tổng quát về 
các tác động điển hình cần phải quan tâm đến, khi mức độ 
xâm nhập của các NMĐQĐ vào lưới ngày càng tăng trong 
tương lai của các hệ thống điện rộng lớn hơn. Sau đây giới 
thiệu hệ thống 9 bus IEEE tích hợp với nguồn phát quang 
điện công suất lớn, cùng các kết quả và các phân tích đánh 
giá về các tác động lên hệ thống ứng với các kịch bản của 
mức xâm nhập khác nhau từ [1], “Grid Stability Analysis for 
High Penetration Solar Photovoltaics”, Ajit Kumar K, Dr. M. P. 
Selvan, K. Rajapandiyan. 

Hình 5.a là sơ đồ một sợi của hệ thống 9 bus , khi 
không tích hợp NMĐQĐ, với các giá trị điện áp tại các bus 
và trở kháng đường dây truyền tải. Hình 5.b cho thấy phân 
bố công suất của mạch cơ sở ở điều kiện xác lập, với các 
giá trị điện áp tại các bus, chiều và giá trị dòng công suất 
trên các đường dây. Hệ thống thử nghiệm này bao gồm 3 
máy biến áp (MBA) hai cuộn dây 100 MVA/ MBA, 6 đường 
dây và 3 phụ tải (Load A@135.0 MVA, Load B@94.9 MVA 
và Load C@106.0 MVA). Các kV cơ sở được chọn là 13.8 kV, 
16.5 kV, 18 kV và 230 kV. Sơ đồ một sợi của hệ thống 9 bus 
với NMĐQĐ cho trong Hình 6. 

B. Mô hình NMĐQĐ tích hợp trong hệ thống 9 bus 

Hệ thống thử nghiệm 9 bus hoàn chỉnh làm việc với 
NMĐQĐ được xây dựng trong ETAP. Mô hình NMĐQĐ 243 
MWp (công suất đỉnh MPP= Maximum Power Point) được 
xây dựng từ các tấm pin công suất 200 Wp/tấm pin được 
nối tiếp/song song tạo thành các mảng pin mặt trời (PV 
array) 24.5 MW, với thanh cái DC ở điện áp 1000 VDC.

    

Hình 5.a Sơ đồ một sợi của hệ thống 9 bus cơ sở (không có NMĐQĐ), b. phân bố công suất
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Hình 6. Sơ đồ một sợi của hệ thống 9 bus đấu nối với NMĐQĐ 243 MWp

Mỗi mảng pin mặt trời đấu nối với BTQĐ 26.2 MVA, 
điện áp AC định mức 11 kV. Nhiều mảng pin mặt trời đấu 
nối vào thanh cái 11 kV, với tên gọi thanh cái là Solar Bus. 
Sau đó điện áp 11 kV được nâng áp lên 230 kV qua MBA và 
đấu nối vào thanh cái Bus 5 của lưới truyền tải 230 kV của 
hệ thống (Hình 6). 
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A. Tổng quan

Từ xa xưa, phóng điện sét là 
một hiện tượng kỳ bí, nguy hiểm 
và thu hút được sự quan tâm đặc 
biệt của con người. Hiện tượng 
này có thể xảy ra giữa hai trung 
tâm điện tích trái dấu thuộc cùng 
một đám mây hoặc thuộc hai 
đám mây khác nhau. Tuy nhiên, 
trường hợp nguy hiểm nhất là khi 
phóng điện sét hình thành giữa 
mây và mặt đất bên dưới.  Trong 
đa số các trường hợp, phóng 
điện sét giữa mây và đất xảy ra 
từ trung tâm điện tích âm của 
mây, chiếm khoảng 90% [1]. Một 
cơn sét thường gồm nhiều lần 
phóng điện liên tiếp nhau, trong 
đó cú phóng điện đầu tiên (first 
stroke) và các cú phóng điện kế 
tiếp (subsequent stroke) cần được 
phân biệt với nhau qua các dạng 
dòng sét đặc trưng [2].

Phương pháp định vị sét 
phổ biến hiện nay là sử dụng 
các cảm biến quang lắp đặt trên 
các vệ tinh nhân tạo để ghi nhận 
ánh sáng phát ra từ các đám mây 
trong các đợt phóng điện sét. Dữ 
liệu ghi nhận này từ các vệ tinh 
được sử dụng để xây dựng mật 
độ sét trên toàn cầu [1]. Tuy nhiên, 
nhược điểm lớn của các bộ dữ 
liệu này là không phân biệt được 
phóng điện sét mây - đất với các 
dạng phóng điện bên trong đám 

mây hoặc mây - mây [3]. Bên cạnh ánh sáng và âm thanh đặc trưng, sóng điện từ 
cũng là một sản phẩm tiêu biểu của hiện tượng phóng điện sét. Hình 1 minh họa 
sự phân bố năng lượng trường điện từ sinh ra bởi quá trình phóng điện sét theo 
phổ tần số tương ứng với các khu vực tần số rất thấp (VLF), tần số thấp (LF), tần 
số cao (HF) và tần số rất cao (VHF). 

Hình 1:  Phân bố năng lượng trường điện từ sinh ra bởi quá trình 
phóng điện sét theo phổ tần số [3]

Hình 2:  Tối thiểu 2 trạm thu tín hiệu có thể xác định được vị trí sét

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ SÉT
Nguyễn Nhật Nam

Trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM

Tóm tắt:

Bài viết trình bày tổng quan về nguyên lý hoạt động của các hệ thống định vị sét phổ biến trên thế giới. Trong bài 
viết, hệ thống định vị sét Blitzortung với các dữ liệu hoạt động sét trên phạm vi Việt Nam được trình bày nhằm minh 
họa cho vai trò vô cùng quan trọng của các hệ thống định vị sét trong công tác bảo vệ chống sét cũng như phân tích sự 
cố trong hệ thống điện. Bên cạnh đó, bài viết này còn giới thiệu một công trình nghiên cứu tiêu biểu có sử dụng dữ liệu 
trích xuất từ các hệ thống định vị sét dùng cho việc đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm sự cố do sét trên đường 
dây truyền tải. Các thông tin tổng hợp trong báo cáo này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải phát triển một hệ thống định 
vị sét chuyên dụng riêng cho hệ thống điện Việt Nam.
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Các hệ thống định vị sét hiện đại hoạt động dựa trên 
đo đạc tín hiệu trường điện từ phát sinh bởi sét đã được 
xây dựng và phát triển rất nhiều nơi trên thế giới. Các hệ 
thống này không những đã và đang chứng tỏ được hiệu 
quả trong công tác định vị sét mà còn thể hiện được tiềm 
năng trong việc xác định tham số dòng điện sét. Phần kế 
tiếp sẽ được dành để trình bày về nguyên lý hoạt động các 
hệ thống này.

B. Nguyên lý hoạt động của các hệ thống định vị sét

Trong phần này, nguyên lý hoạt động phổ biến của 
các hệ thống định vị sét được giới thiệu lần lượt dựa 
trên hai phương phương pháp định vị hướng từ trường, 
Magnetic Direction Finding (MDF) và so lệch thời gian 
truyền đến, Time-of-Arrival (TOA).

1. Phương pháp định vị hướng từ trường

Từ trường sinh ra do dòng điện sét chạy qua kênh 
phóng điện chính thẳng đứng lan truyền với vận tốc ánh 
sáng về mọi hướng dọc theo bề mặt đất với đường sức là 
những đường tròn có tâm là vị trí đổ bộ của sét. Tại mọi 
điểm trên các đường tròn này, vector cảm ứng từ luôn tiếp 
tuyến với đường tròn. Vì vậy, hướng của từ trường sẽ cho 
phép xác định đường thẳng định phương nối liền vị trí đổ 
bộ của sét với trạm thu tín hiệu từ trường. Đường thẳng 
định phương này chính là cơ sở để xác định hướng của vị 
trí sét. Về mặt lý thuyết, một mạng lưới gồm 2 trạm thu 
tín hiệu từ trường cho phép xác định được 2 đường thẳng 
định phương và giao điểm của của 2 đường này chính là vị 
trí đổ bộ của sét như minh họa trong hình 2. Trong trường 
hợp này, vị trí sét chỉ có thể xác định nếu nó không nằm 
trên đường thẳng nối liền 2 trạm. Để khắc phục trở ngại 
trên, hệ thống với tối thiểu 3 trạm thu tín hiệu sẽ được xây 
dựng phục vụ cho công tác định vị sét [1].

Hệ thống định vị sét dựa trên phương pháp MDF có 
thể xác định được cực tính của cú phóng điện sét. Trong 
hình 2, dòng điện sét có chiều dương từ dưới đất hướng 
lên đám mây xác định theo quy tắc đinh ốc cổ điển quay 
theo hướng từ trường ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy, 
đây là quá trình phóng điện sét giữa trung tâm điện tích 
âm trên đám mây với mặt đất bên dưới và lúc này dòng 
sét được xác định có cực tính âm. Ngược lại với ví dụ trên, 
khi hướng của từ trường xoay thuận chiều kim đồng hồ, 
dòng điện sét có chiều dương hướng xuống mặt đất và 
được xác định có cực tính dương. Để tăng độ chính xác, 
các hệ thống định vị sét loại này còn đo đạc bổ sung thêm 
hướng của điện trường [1].

Hệ thống định vị dùng phương pháp MDF chỉ làm 
việc chính xác khi kênh phóng điện sét có chiều thẳng 
đứng từ trên xuống. Đòi hỏi này đạt được với phần kênh 
phóng điện gần mặt đất (tính từ mặt đất lên hàng trăm 
mét). Chính vì vậy, tín hiệu từ trường đo đạc trong vài giây 
đầu tiên trong giai đoạn phóng điện chính được thống 
nhất sử dụng cho việc xác định vị trí sét. Điều này cho 
phép lấy được tín hiệu từ trường bức xạ ra từ phần kênh 
phóng điện sét gần mặt đất trong giai đoạn phóng điện 

chính. Mặt khác, từ trường sinh ra trong khoảng thời gian 
này của giai đoạn phóng điện chính là mạnh nhất và có 
thể được ghi nhận từ khoảng cách xa [1].

Một trở ngại đối với hệ thống định vị loại này trong 
thực tế là sự thay đổi địa hình trên mặt đất cũng như các 
kết cấu kim loại lớn làm nhiễu loạn hướng của từ trường 
trong quá trình lan truyền. Kết quả là đường thẳng định 
phương vị trí sét của ba trạm thu tín hiệu trong hệ thống 
sẽ không giao nhau tại một điểm mà tạo thành một vùng 
tam giác. Lúc này, một quá trình tối ưu dựa trên các tín 
hiệu thu được từ các trạm thu trong mạng lưới định vị 
được sử dụng để ước tính được vị trí của sét [1].

2. Phương pháp so lệch thời gian truyền đến

Ở các khoảng cách rất lớn so với bước sóng của 
sóng điện từ ứng với dãy tần số thu nhận, trường điện 
từ sinh ra bởi cú phóng điện chính có tính chất của 
trường bức xạ. Lúc này, sóng điện trường ghi nhận sẽ 
giữ nguyên hình dáng khi tiếp tục lan truyền ra xa với 
biên độ giảm dẫn [1]. Điều này được kiểm chứng trong 
thí nghiệm ghi lại tín hiệu điện trường tại 5 điểm đo đạc 
bắt nguồn từ một cú phóng điện sét nhân tạo thực hiện 
bởi nhóm các nhà khoa học Nhật Bản trong tham khảo 
[5]. Thí nghiệm này cho thấy dạng sóng điện trường ở 
5 vị trí đo này đều giống nhau và vị trí càng xa nguồn 
sét, độ lớn của điện trường đo được càng nhỏ. Các trạm 
đo này được đồng bộ hóa về thời gian, nhờ vậy độ lệch 
thời gian truyền đến giữa 2 trạm có thể được xác định 
dựa vào thời điểm đạt giá trị đỉnh của sóng điện trường 
ghi nhận.

Ta xét một hệ thống định vị sét gồm 3 trạm thu 1, 2 và 
3 như trong hình 3. Khoảng cách của 3 trạm này tới vị trí 
sét là 3 ẩn số r 1, r2 và r3. Vận tốc sóng điện từ truyền trong 
không khí là c = 3x108m/s. Với Δt21 và  Δt31 lần lượt là  độ 
lệch thời gian sóng điện từ truyền đến cặp trạm 2-1 và cặp 
trạm 3-1, ta được 2 phương trình: 

  r2 - r1 = c Δt21    (1)

  r3 - r1= c Δt31           (2)

Hình 3: Hệ thống định vị theo TOA gồm 3 trạm thu tín hiệu
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Bảng 1. Thông tin một số hệ thống định sét phạm vi rộng 
tiêu biểu trên thế giới [1, 3, 6 và 7]

TT
Hệ thống định vị

Phương 
pháp

Nước/Khu 
vực

1 EUCLID và ALDIS TOA và khác Châu Âu, Úc

2 LINET TOA Châu Âu

3 NLDN TOA Mỹ

4 JLDN TOA Nhật

5 BrazilDAT TOA Brazil

6 WWLLN TOA Toàn thế giới

Rõ ràng, hai phương trình trên đều có vế phải là 
hằng số (const) và chúng chính là phương trình của 2 
đường hyperbol như trong hình 3. Giao điểm của 2 đường 
hyperbol này chính là vị trí đổ bộ của sét. Tuy nhiên, nếu 
sét đánh nằm ngoài vùng tam giác có đỉnh là 3 trạm thu, 
các đường hypebol trên sẽ có 2 giao điểm và lúc này chưa 
thể xác định được vị trí sét. Để khắc phục trở ngại này, một 
hệ thống định vị gồm tối thiểu 4 trạm thu cho phép xác 
định được vị trí của bất kỳ cú sét nào [1].

Cũng giống như phương pháp MDF, trong thực tế 
khi mặt đất không đồng nhất và có sự hiện diện của các 
kết cấu kim loại lớn, hệ thống định vị sét sẽ xác định 
được không phải một điểm mà một vùng trong đó sét 
có khả năng xuất hiện. Lúc này, một quá trình phân tích 
tối ưu sẽ được sử dụng để xác định vị trí sét trong vùng 
này [1]. 

3. Các hệ thống định vị sét phạm vi rộng tiêu biểu

Hiện nay, đa số các hệ thống định vị sét phạm vi rộng 
trên thế giới đều hoạt động dựa trên các cảm biến thu 
nhận tín hiệu điện từ trong phổ tần số VLF/LF. Theo thống 
kê trong tài liệu [3], trên thế giới hiện nay có hơn 60 hệ 
thống định vị sét phạm vi rộng và tập trung vào định vị 
phóng điện sét mây - đất. Bảng 1 liệt kê thông tin của một 
số hệ thống định vị sét tiêu biểu.

Tại các nước phát triển, việc thu thập dữ liệu sét 
phục vụ cho công tác chống sét rất được chú trọng. Vì 
vậy, các nước này đã đầu tư xây dựng không những một 
mà nhiều hệ thống định vị sét hoạt động độc lập nhằm 
bổ sung, đối chiếu và thu thập được các bộ dữ liệu hoạt 
động sét có độ tin cậy cao. Một ví dụ điển hình là Nhật, 
hiện nay nước này có 3 hệ thống định vị sét tiêu biểu của 
công ty tư nhân (JLDN), công ty điện lực Tokyo và trung 
tâm khí tượng [6].

Theo [8], Viện vật lý địa cầu đã phát triển một hệ thống 
định vị sét từ đầu năm 2003 nhằm phục vụ cho công tác 
nghiên cứu hoạt động sét ở nước ta. Trong hệ thống định 

vị này, 8 trạm thu với bán kính thu nhận 400km được xây 
dựng ở các vị trí trãi dài từ Mộc Châu đến Bạc Liêu nhằm 
phủ kín toàn bộ lãnh thổ nước ta. Tuy nhiên, thông tin về 
hệ thống định vị này vẫn còn rất hạn chế.

C. Hệ thống định vị sét Blitzortung

Phần này sẽ giới thiệu về hệ thống định vị sét 
Blitzortung và các dữ liệu minh họa về hoạt động sét thu 
thập trên phạm vi Việt Nam.

1. Tổng quan về hệ thống Blitzortung

Blitzortung là hệ thống định vị sét toàn cầu phi 
thương mại chi phí thấp. Hệ thống này được khởi sướng 
từ Đại học Heinrich Heine của Đức từ năm 2012. Với sự 
tham gia của các tình nguyện viên lắp đặt các trạm  thu 
tín hiệu trên khắp thế giới, cho tới thời gian này, hơn 2000 
trạm thu tín hiệu đã tham gia vào hệ thống [6]. Tháng 7 
năm 2018, trường Đại học Bách khoa Tp. HCM đã hợp tác 
với học viện kỹ thuật Shonan của Nhật (thông qua sự liên 
lạc của GS. Tonomi Narita) lắp đặt một trạm thu tín hiệu 
trên nóc nhà C4 của trường và trở thành tình nguyện viên 
đóng góp vào sự phát triển của hệ thống Blitzortung. Từ 
việc tham gia hệ thống này, bộ môn Hệ thống điện của 
trường đã có thể truy xuất được kho dữ liệu khổng lồ và 
quý giá về hoạt động sét không chỉ giới hạn riêng ở Việt 
Nam mà còn trên phạm vi toàn thế giới.

Các thiết bị thu tín hiệu trong hệ thống định vị này 
hoạt động ở phổ tần số VLF dựa trên phương pháp TOA 
và có khả năng bắt sóng điện từ sinh ra từ phóng điện sét 
mây - đất hiệu quả nhất trong tầm từ 50km đến 250km. 
Một trạm thu tín hiệu sét (thế hệ Blue System) gồm có 
2 ăng - ten thu tín hiệu điện trường định hướng ngang 
đông - tây và dọc cùng với 1 ăng - ten thu tín hiệu từ 
trường định hướng ngang bắc - nam. Dãy hoạt động 
của các ăng - ten này là từ 1kHz  đến 50kHz với tín hiệu 
điện trường và từ 5kHz đến 50kHz với tín hiệu từ trường. 
Các tín hiệu điện từ thu được từ bộ 3 ăng - ten trên được 
đưa qua mạch khuếch đại trước khi được xử lý để tăng 
khoảng cách thu thập. Tần số lấy mẫu tại trạm là 525kHz. 
Để đồng bộ về thời gian trong mạng lưới, trạm thu tín 
hiệu có trang bị thêm thiết bị GPS. Khi các tín hiệu thu 
vượt qua ngưỡng nhận dạng, trạm sẽ gửi lên máy chủ 
của mạng lưới Blitzortung việc ghi nhận một cú sét cùng 
với thời gian ghi nhận theo giao thức UDP. Để loại trừ các 
tín hiệu nhiễu khác, việc ghi nhận cú sét phải được báo 
bởi tối thiểu 6 trạm khác nhau trong mạng lưới thì cú sét 
đó được chính thức công nhận và một quá trình xử lý 
được thực hiện để tính toán vị trí của cú sét đó và đưa dữ 
liệu sét vào lưu trữ [6].

Trang http://en.blitzortung.org cho phép quan sát 
miễn phí bản đồ hoạt động sét thời gian thực với hình ảnh 
động các cú sét đang xãy ra, thực tế là trễ vài giây cho quá 
trình xử lý và truyền dữ liệu, như trong hình 4. Bản đồ này 
cũng cho thấy được vị trí các cú sét ghi nhận được bởi hệ 
thống định vị tới 120 phút trong quá khứ.

Ñieän & Ñôøi soáng     12

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄî



Hình 4: Bản đồ sét thời gian thực trên trang http://en.blitzortung.org

2. Dữ liệu hoạt động sét thu thập từ hệ thống Blitzorturng

Với tài khoản thành viên tình viện, hệ thống Blitzortung cho phép truy xuất vào kho dữ liệu thô ghi nhận các cú sét 
trong quá khứ. Để tải dữ liệu này, các thông tin về khoảng thời gian trong quá khứ và giới hạn về kinh độ và vĩ độ của khu 
vực truy xuất cần phải nhập.  Dữ liệu thô tải xuống được cho phép lưu trữ với nhiều định dạng, trong đó có CSV.gz. Với dạng 
lưu trữ này, mỗi cú sét sẽ được ghi nhận với 7 chỉ số phân cách bởi dấu phẩy, trong đó 3 chỉ số đầu đặc biệt quan trọng là 
thời điểm ghi nhận cú sét (tính theo thời gian Unix), vĩ độ và kinh độ. Như vậy, 3 chỉ số này cung cấp thông tin về thời điểm 
xảy ra và vị trí xuất hiện của cú sét và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc trả lời nghi vấn một sự cố xảy ra có phải do 
sét hay không. Mặt khác, dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian 12 năm có thể làm cơ sở để xây dựng bản đồ mật 
độ sét cho một khu vực. Bên cạnh đó, dữ liệu hoạt động sét thu thập trong khoảng thời gian gần có thể cho phép dự đoán 
được xu thế hoạt động sét trong tương lai và từ đó có những biện pháp tăng cường bảo vệ chống sét phù hợp.

Hình 5 biểu diễn phân bố hoạt động sét trên lãnh thổ nước ta và khu vực lân cận trong tháng 10 năm 2017 từ dữ 
liệu của hệ thống định vị Blitzortung. Hình 6 biểu diễn mật độ sét trên lãnh thổ nước ta tính dựa trên bộ dữ liệu ghi nhận 
của Blitzortung trong năm 2017. Kết quả về mật độ sét này là rất thấp so với dữ liệu sét trên thực tế nước ta. Nguyên 
nhân chính của tình trạng này là hiện mạng lưới Blitzortung chỉ có 3 trạm thu tín hiệu sét đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và 
Thành Phố Hồ Chí Minh trong lãnh thổ Việt Nam cùng với 8 trạm khác đặt tại các nước lân cận như Cambodia (01), Thái 
Lan (03), Myanmar (01), Hồng Kông (01), Singapore (01) và Indonesia (01). Mặt khác, các trạm thu tín hiệu sét này vẫn 
chưa hoạt động ổn định làm cho khả năng ghi nhận các cú sét trong khu vực càng kém.

Hình 5: Phân bố hoạt động sét trên lãnh thổ Việt Nam 
và khu vực lân cận trong tháng 10 năm 2017 xây dựng 

trên dữ liệu của Blitzortung

Hình 6: Mật độ sét trên lãnh thổ Việt Nam trong năm 2017 
xây dựng trên dữ liệu của Blitzortung
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Bảng 2. Thống kê sự cố ghi nhận do sét, số  pha có LA và mật độ sét khu vực lân cận 
đường dây 132kV Kuala Krai - Gua Musang  [9]

Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Số sự cố 2 19 1 4 7 4 0 6 5 2

Số pha lắp LA 0 0 0 20 19 30 30 100 >120 >120

Mật độ sét 
(lần/km2/năm)

Cao nhất 5 NA 10 0 4 0 0 0 0 2

Thấp nhất 20 NA 25 16 20 20 6 15 8 10

D. Công trình tiêu biểu sử dụng dữ liệu của hệ thống định vị sét

Phần này giới thiệu dự án nghiên cứu tiêu biểu sử dụng dữ liệu trích xuất từ hệ thống định vị sét phục vụ cho việc 
đánh giá hiệu quả của các giải pháp cải thiện chống sét cho đường dây 132kV thực hiện tại công ty điện lực Tenaga 
Nasional Berhad (TNB) của Malaysia.

1. Mô tả dự án

Năm 2012, dự án được triển khai nhằm đánh giá hiệu quả của công tác cải tạo chống sét trên đường dây 132kV từ 
Kuala Krai đến Gua Musang thuộc vùng Penisular của Malaysia.  Đường dây Kuala Krai - Gua  Musang được thiết kế với 
cấu trúc lộ kép gồm 295 cột, có 2 dây chống sét với góc bảo vệ bằng không và có tổng chiều dài là 113,2km. Nhiệm vụ 
chính của dự án này là làm sáng tỏ sự không hiệu quả của giải pháp lắp chống sét van (LA) trên đường dây thực hiện từ 
năm 2007. Bảng 2 thống kê lại số sự cố ghi nhận do sét, số lượng pha được lắp LA trên đường dây và mật độ sét trong 
khu vực lân cận từ năm 2004 đến 2013. Từ bảng thống kê này, ta dễ dàng nhận thấy từ năm 2007 đến 2012, số lượng LA 
lắp đặt ngày càng tăng, số sự cố do sét ghi nhận trên đường dây lại không giảm mà còn có khuynh hướng tăng ngược 
với chiều hướng giảm của mật độ sét trong khu vực lân cận [9].

2. Kết quả từ dự án

Từ các phân tích và đánh giá thực hiện trong dự án, một số biện pháp cải thiện đã được đề xuất thực hiện bắt đầu 
từ năm 2012 và tới tháng 3 năm 2014 được hoàn thành. Các biện pháp này bao gồm tăng cường hệ thống nối đất chân 
cột thực hiện cho 40 cột, thay đổi vị trí LA trên 6 cột và lắp mới LA trên trên 18 cột. Kết quả ghi nhận trong năm 2013 cho 
thấy có sự nâng cao hiệu quả bảo vệ chống sét cho đường dây sau khi thực hiện các biện pháp đề xuất. Một kết luận 
được rút ra trong dự án này là việc thống kê và đánh giá sự cố sét trên đường dây tải điện trong năm cần phải dựa vào 
mật độ sét thực tế trong năm đó [9].

E. Kết luận

Các nội dung trình bày trong tham luận này cho thấy được vai trò vô cùng quan trọng của hệ thống định vị sét 
không những trong công tác thiết kế mà còn trong công tác vận hành hệ thống điện. Từ đó, một hệ thống định vị sét 
chuyên dụng riêng trên toàn bộ lãnh thổ nước ta cần được EVN đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho sự phát triển bền 
vững của hệ thống điện Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

[1] Vernon Cooray, “An Introduction to Lightning,” Springer, 2015.

[2] Hoàng Việt, “Kỹ thuật điện cao áp Tập 2 - Quá điện áp trong hệ thống điện,” Nhà xuất bản ĐHQGTPHCM, 2012.

[3] K. L. Cummins, M. J. Murphy, “An overview of Lightning Locating Systems: History, Techniques, and Data Uses, 
with an In-Depth Look at the U.S. NLDN,” IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, Vol. 51, No. 3, 2009.

[4] http://en.blitzortung.org (28/7/2020).

[5] Koji M.K., Hongo Y., Yokoyama S., “Estimation of lightning striking  points by time of arrival method with small 
network,” X Int. symposium on Lightning protection, Curitiba - Brazil, 2009.

[6] Tomomi Narita, et al., “A study of lightning location system (Blitz) based on VLF sferics,” 2018 Int. conference on 
Lightning protection, Rzeszow - Poland, 2018.

[7] http://www.euclid.org/# (31/05/2019).

[8] http://www.vast.ac.vn (28/7/2020).

[9] I. M. Rawi, et al., “Continuous monitoring on 132kV line in reducing flashovers due to lightning,” 2014 Int. 
conference on Lightning protection, Shanghai - China, 2014.

Ñieän & Ñôøi soáng     14

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄî



Đây là hoạt động nằm trong 
dịp kỷ niệm 77 năm ngày 
Bác Hồ gửi thư cho giới Công 

Thương và kỷ niệm 18 năm ngày 
Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 
13/10/2022). Cũng là dịp để khơi dậy 
niềm tự hào dân tộc, khát khao cống 
hiến của các thế hệ doanh nhân Việt 
Nam, vinh danh các doanh nhân tiêu 
biểu trên cả nước, tạo cơ hội để các 
doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, chia 
sẻ kinh nghiệm quản lý, đồng hành 
cùng phát triển dân tộc.

Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu 
Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận 
thức của xã hội về vai trò, tầm quan 
trọng của đội ngũ doanh nhân. Các 
doanh nhân tiêu biểu được bình chọn 
đã có nhiều đóng góp cho sự phát 
triển kinh tế đất nước và trở thành 
tấm gương truyền lửa cho các thế hệ 
doanh nhân, góp phần xây dựng đội 
ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh. 
Trong đó, việc phong tặng Doanh 
nhân tiêu biểu năm 2022 được đề 
cao Đạo đức doanh nhân là tiêu chí 
hàng đầu những doanh nhân được 
vinh danh sẽ là những người không 
chỉ kinh doanh giỏi, mà phải có đạo 
đức, văn hóa kinh doanh, được xã 
hội trân trọng. Tất cả 60 doanh nhân 
được trao tặng danh hiệu “Doanh 
nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022" 
đều có quá trình lập nghiệp đáng 
ngưỡng mộ, thể hiện bản lĩnh, ý chí, 
sức sáng tạo vượt khó vươn lên, tinh 
thần tự hào dân tộc.

Nằm trong số 60 Doanh nhân 
được tôn vinh Doanh nhân tiêu 
biểu của cả nước, và là nhà Lãnh 
đạo duy nhất của ngành Điện được 
vinh danh năm nay, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc bà Đỗ Nguyệt Ánh đã 
được ghi nhận về những đóng góp 
tích cực, tiêu biểu khi điều hành 
và lãnh đạo Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc - một doanh nghiệp hàng 
đầu trong lĩnh kinh doanh và phân 
phối điện năng trên địa bàn 27 tỉnh 
miền Bắc, thực hiện tốt vai trò chủ 
đạo của ngành kinh tế mũi nhọn 
với nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng 
lượng Quốc gia.

Theo đó, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc là doanh nghiệp kinh 
doanh điện năng phục vụ và đảm 
bảo công tác KD&DVKH đối với  gần 
11 triệu khách hàng trên địa bàn 27 
tỉnh miền Bắc. Là Tổng công ty có tốc 
độ tăng trưởng điện thương phẩm và 

BÀ ĐỖ NGUYỆT ÁNH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC VINH DỰ ĐƯỢC VINH DANH 

DOANH NHÂN TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Ngày  12/10/2022, tại Hà Nội 
đã diễn ra Lễ vinh danh 60 Doanh 
nhân tiêu biểu Việt Nam 2022. 
Tham dự buổi lễ có sự hiện diện 
của Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính cùng các đồng chí 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các 
bộ ban ngành của Trung ương và 
địa phương. Bà Đỗ Nguyệt Ánh - 
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc đã vinh dự được vinh 
danh Doanh nhân Việt Nam tiêu 
biểu năm 2022. 
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doanh thu cao nhất trong toàn Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam.

Song song với công tác kinh 
doanh và phân phối điện năng, công 
tác an sinh xã hội và thực hiện trách 
nhiệm với cộng đồng được Tổng công 
ty thực hiện thường xuyên, trong giai 
đoạn từ năm 2017 đến tháng 6/2022 

thông qua các nguồn quỹ Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc đã  quyên góp 
ủng hộ hoạt động an sinh xã hội với 
số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Là người đứng đầu Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc, bà Đỗ Nguyệt 
Ánh luôn đề cao 6 nhiệm vụ của một 
doanh nhân đó là: Quy tắc “Tạo ra giá 

trị kinh tế cho xã hội”; Quy tắc “Tuân 
thủ pháp luật”; Quy tắc “Minh bạch, 
công bằng, liêm chính”; Quy tắc “Sáng 
tạo, hợp tác, cùng phát triển”; Quy tắc 
“Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi 
trường”; Quy tắc “Yêu nước, có trách 
nhiệm với xã hội và gia đình”.

Việc bình chọn và vinh danh 
doanh nhân năm nay được Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) tổ chức bình xét và trao 
danh hiệu đúng Ngày Doanh nhân 
Việt Nam và 60 Doanh nhân được 
chọn lựa là những gương mặt thật sự 
tiêu biểu. VCCI hy vọng và tin tưởng 
những người được trao tặng danh 
hiệu sẽ trở thành những tấm gương 
lan tỏa đạo đức doanh nhân và văn 
hóa kinh doanh trong cộng đồng 
doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính mong 
muốn cộng đồng doanh nghiệp, 
doanh nhân Việt Nam: Trau dồi bản 
lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và 
văn hóa, đạo đức người kinh doanh; 
hoạt động SXKD tuân thủ pháp luật, 
quy định của Nhà nước; thể hiện 
mạnh mẽ vai trò xung kích, chiến sĩ 
đi đầu trên mặt trận phát triển KTXH, 
tăng cường kết nối, nâng cao trình độ 
quản trị doanh nghiệp, tham gia sâu 
hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển 
đổi số quốc gia, ứng phó biến đổi khí 
hậu; tận dụng sự phục hồi mạnh mẽ 
thị trường trong nước, đồng thời mở 
rộng tìm kiếm thị trường quốc tế; chủ 
động đổi mới mô hình sản xuất kinh 
doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn 
với phát triển theo kinh tế xanh, kinh 
tế số, kinh tế tuần hoàn; không ngừng 
đổi mới, sáng tạo để xây dựng thương 
hiệu, văn hóa doanh nghiệp, doanh 
nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh; 
Bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người 
lao động; đồng thời đầu tư cho ứng 
dụng khoa học công nghệ, phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp 
tục thể hiện trách nhiệm xã hội, tích 
cực tham gia các chương trình xóa 
đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, 
chương trình vì cộng đồng, góp phần 
tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc.

Mạnh Đức

Bà Đỗ Nguyệt Ánh vinh dự được vinh danh Doanh nhân tiêu biểu năm 2022

 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc
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Cùng đi trong đoàn có đồng 
chí Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng 
Giám đốc; đồng chí Bùi Văn 

Kiên - Phó Tổng Giám đốc cùng các 
đồng chí Trưởng phó các Ban của 
EVNNPT.

Tại buổi làm việc, đồng chí 
Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Công ty đã báo cáo tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
(SXKD) cũng như công tác đầu tư 
xây dựng (ĐTXD) năm 2022, đồng 
thời báo cáo kế hoạch năm 2023 của 
PTC1. Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể 
như sau:

Sản lượng truyền tải:  Sản  lượng 
EVNNPT giao năm 2022 là 100,714 tỷ 
kWh tăng 5,03% so với kết quả thực 
hiện năm 2021 (95,89 tỷ kWh). Ước 
thực hiện lũy kế đến tháng 9/2022 đạt 

75,84 tỷ kWh bằng 75,3% so với KH 
năm 2022 và tăng 3,8% so với cùng 
kỳ năm 2021 (73,07 tỷ kWh). Ước thực 
hiện sản lượng điện truyền tải năm 
2022 là 99,62 tỷ kWh đạt 98,92% so 
với kế hoạch và tăng 3,9% với năm 
2021 (95,89 tỷ kWh). Trong  những 
tháng cuối năm 2022,  PTC1 tiếp tục 
theo dõi chặt chẽ đối với sản lượng 
điện truyền tải từng tháng và phân 
tích, đánh giá, báo cáo EVNNPT kịp 
thời. Tổn thất điện năng: Ước tổn thất 
điện năng  lũy kế  đến  tháng 9/2022 
đạt 2,28% cao hơn so với kế hoạch 
0,4% và cao hơn 0,28% so với cùng kỳ 
năm 2021 (2%).

Chỉ tiêu suất sự cố: Lũy kế đến thời 
điểm 30/9/2022, trên lưới PTC1 xẩy ra 
21 vụ sự cố (gồm 7 vụ sự cố TBA và 14 
vụ sự cố đường dây), giảm 13 vụ sự cố 

so với cùng kỳ năm 2021 (gồm 11 vụ 
sự cố ĐZ và 2 vụ sự cố TBA). Các vụ sự 
cố đều được PTC1 phân tích nguyên 
nhân, đánh giá và đưa ra các giải pháp 
xử lý kịp thời.

Nâng cao năng suất lao động 
(NSLĐ):  Lao động thời điểm hiện tại 
của Công ty là 2.016 người, dự kiến 
bình quân năm 2022 là 2028 người 
(có tính đến 24 chỉ tiêu tuyển dụng 
dự kiến tuyển kịp thời trong năm 
2022). Trong năm, Công ty luôn sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nhân 
lực hiện có và dự kiến đạt năng suất 
lao động là 49,21 tr.kWh/người đạt 
100,02% so với kế hoạch giao và tăng 
3,86% so với thực hiện năm 2021.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt 
được, PTC1 đã lập kế hoạch sản xuất 
kinh doanh cho những tháng cuối 
năm 2022 và năm 2023. Một số chỉ 
tiêu quan trọng có thể kể đến như:

Kế hoạch chi phí - giá thành: Căn 
cứ các quyết định và văn bản của Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia giao 
nhiệm vụ cho Công ty Truyền tải điện: 
số 53/QĐ-HĐTV ngày 13/04/2022 
về việc giao kế hoạch sản xuất kinh 
doanh - tài chính - đầu tư xây dựng 
năm 2022; văn bản số 1393/EVNNPT-
TCNS ngày 21/04/2023 về việc giao 
nhiệm vụ triển khai kế hoạch đào 
tạo năm 2022 - phần chung EVNNPT, 
quyết định số 131/QĐ-HĐTV ngày 
23/8/2022 về việc phê duyệt bổ sung 
kế hoạch tuyển dụng lao động năm 
2022, tổng chi phí sản xuất của PTC1 
dự kiến thực hiện năm 2022 là 5.148 
tỷ đồng. Trong đó chi phí trực tiếp là 

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1: 

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng (SXKD-ĐTXD) năm 

2022 và lập kế hoạch SXKD-ĐTXD 2023 của PTC1. Sáng ngày 07/10/2022, đoàn công tác của Tổng Công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do đồng chí Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT dẫn đầu đã có buổi 
làm việc tại Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).

Đ/c Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 trình bày báo cáo tình hình 
hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2022, đồng thời báo cáo kế hoạch năm 2023
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5.062 tỷ đồng, chi phí hoạt động tài 
chính là 86 tỷ đồng.

Kế hoạch thực hiện đầu tư xây 
dựng:  Kế hoạch ĐTXD giao đầu năm 
2022 của PTC1 là 58 dự án/253,043 
tỷ đồng. Trong năm, EVNNPT giao bổ 
sung thêm 08 dự án cho PTC1 làm chủ 
đầu tư. Trình phê duyệt quyết toán 
9 dự án, quyết toán 10 dự án. Lũy kế 
giá trị thực hiện đến thời điểm hiện 
tại, PTC1 thực hiện đạt 197,019 tỷ 
đồng/253,043 tỷ đồng đạt 77,9% kế 
hoạch. Giá trị giải ngân là 112 tỷ đạt 
44,27% kế hoạch. Ước thực hiện giá trị 
ĐTXD năm 2022 là 253/253 tỷ đồng 
đạt 100% kế hoạch.  Công ty dự kiến 
đăng ký kế hoạch Đầu tư xây dựng 
năm 2023 gồm 46 dự án (không bao 
gồm các dự án đã quyết toán trong 
năm 2022) với tổng giá trị đầu tư 
thuần là 174,417 tỷ đồng.

Kế hoạch thực hiện sửa chữa 
lớn: Kế hoạch SCL năm 2023 của PTC1 
dự kiến gồm 235 công trình với giá trị 
là 218,869 tỷ đồng đã được phê duyệt.

Tại buổi làm việc, PTC1 đã có cơ 
hội trao đổi cũng như kiến nghị với 
các Ban của EVNNPT về các vấn đề 
còn vướng mắc, cùng nhau đưa ra 
các giải pháp thích hợp nhằm nâng 
cao hiệu quả công việc cũng như kế 
hoạch SXKD - ĐTXD của PTC1.

Đánh giá về những kết quả đã 
đạt được của PTC1 trong 9 tháng năm 
2022 của PTC1, đồng chí Phạm Lê Phú 

đánh giá cao các chỉ số mà PTC1 đã 
nêu, thực hiện tốt công tác quản lý 
vận hành lưới điện truyền tải khu vực, 
trong đó nhấn mạnh chỉ tiêu suất sự 
cố mà PTC1 đã rất nỗ lực để giảm một 
cách rõ rệt. Đồng chí mong muốn 
trong thời gian tới PTC1 tiếp tục phát 
huy những kết quả đạt được, không 
có sự cố chủ quan, đảm bảo tuyệt 
đối an toàn cho con người và thiết bị. 
Bên cạnh đó, đồng chí chỉ đạo PTC1 
thực hiện một số công việc trọng tâm 
như: “Về sản lượng năm 2022: Tiếp tục 
theo dõi và cập nhật them thông tin 
của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 
và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội để dự 
báo kế hoạch sản lượng năm 2023 cho 
phù hợp. Về tổn thất điện năng: Tiếp 
tục theo dõi và phân tích những yếu 
tố thuận lợi và bất lợi có khả năng ảnh 
hưởng đến chỉ tiêu này. Về các khoản 
mục chi phí: Điều chỉnh lại kế hoạch 
những tháng cuối năm 2022 và năm 
2023 cho phù hợp. Về công tác sửa 
chữa lớn: cố gắng thực hiện theo kế 
hoạch năm 2022 đã được giao, những 
hạng mục phải dời sang năm 2023 thì 
đến tháng 12/2022 EVNNPT sẽ có chỉ 
đạo cụ thể. Đề nghị PTC1 rà soát lại 
các hạng mục sát với hạn mức mà EVN 
đã giao. Về Trạm biến áp không người 
trực: Đối với các Trạm kép đề nghị 
phối hợp với các bên liên quan để cắt 
điện thành công, trở thành trạm thao 
tác xa toàn bộ.”

Mạnh Hùng

Công trình giai đoạn 2, dự án 
đường dây 220kV Lào Cai - 
Bảo Thắng và mở rộng ngăn 

lộ tại Trạm biến áp 220kV Lào Cai, 
Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng thực 
hiện: Xây dựng đoạn cáp ngầm đấu 
nối từ cột số 2 vào TBA 220kV Lào 
Cai; xây dựng 2 ngăn lộ mới thiết 
bị Compak tại TBA 220kV Lào Cai, 2 
ngăn lộ tại TBA 220kV Bảo Thắng và 
hoàn thiện 2 mạch của đường dây 
220kV Lào Cai - Bảo Thắng.

Công trình nâng khả năng tải ĐZ 
220kV Việt Trì - Phú Thọ (dài 28,7km, 
gồm 82 vị trí cột, 35 khoảng néo) đã 
thực hiện thi công kéo dây dẫn siêu 
nhiệt lõi composite ACCC367 thay 
thế cho dây dẫn nhôm lõi thép ACSR 
400/51, căng lại dây chống sét từ 
Pooctich ngăn 274 TBA 220kV Việt Trì 
đến Pooctich ngăn 271 TBA 220kV 
Phú Thọ; Dây dẫn, kẹp cực đấu nối 
thiết bị tại ngăn lộ 271 E4.15 Phú Thọ 
được thay bằng dây 2xAAC560; Dây 
dẫn, kẹp cực đấu nối thiết bị tại ngăn 
lộ 274 E4.4 Việt Trì được thay bằng 
dây 2xAAC630.

Khó khăn nhất đối với việc 
thực thi nhiệm vụ lần này là nhân 
lực do vừa phải bố trí lực lượng để 
phục vụ quản lý vận hành, kiểm tra 
sửa chữa lưới điện, song song bố trí 
nhân lực thực hiện bám sát công 
trường để theo dõi thi công, giám 
sát an toàn và nghiệm thu đóng 
điện theo tiến độ của công trình 
thi công thay dây siêu nhiệt và giai 
đoạn 2 dự án 220kV Lào Cai - Bảo 
Thắng, mở rộng ngăn lộ tại các 
trạm. Mặt khác do tiến độ gấp, các 
nhà thầu thi công phải huy động 
tối đa nhân lực, phương tiện, máy 
móc, có nhiều thời điểm phải thi 
công vào ban đêm để đẩy nhanh 
tiến độ do đó đơn vị cũng phải bố 
trí nhân lực để tham gia.

Đứng trước khó khăn trên, dưới 
sự tập trung và quyết tâm cao của 
tập thể CBCNV trong đơn vị, đứng 
đầu là đồng chí Nguyễn Đức Hùng 
- Giám đốc TTĐ Tây Bắc đã trực tiếp 
kiểm tra, chỉ đạo, phân công nhiệm 
vụ cụ thể trong ban lãnh đạo và cán 
bộ các phòng chức năng, đội truyền 
tải điện, trạm biến áp thường xuyên 

Đồng chí Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị
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có mặt tại công trường để đôn đốc, 
chỉ đạo công tác giám sát, nghiệm 
thu và chỉ ra các tồn tại, vướng mắc 
để yêu cầu nhà thầu xử lý nhằm kiểm 

soát và nghiệm thu đóng điện an 
toàn, đáp ứng với mục tiêu đề ra.

Kết quả sau những ngày vất vả 
đầy quyết tâm của ban lãnh đạo, tập 
thể CBCNV TTĐ Tây Bắc, đơn vị đã giữ 
vững lưới truyền tải điện vận hành an 
toàn cung cấp điện liên tục, công tác 
tổ chức rà soát, kiểm tra, sửa chữa lưới 
truyền tải khu vực chuẩn bị mua điện 
Trung Quốc tháng 10, 11, 12 năm 2022 
đã hoàn thành và đặc biệt vào hồi 
23h20’, ngày 29/9/2022 đã đóng điện 
vận hành an toàn liên tục công trình 
Nâng khả năng tải ĐZ 220kV Việt Trì 
- Phú Thọ; đến ngày hôm sau vào lúc 
18h25’, ngày 30/9/2022 dự án đường 
dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng và mở 
rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV 
Lào Cai, Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng 
đã đóng điện an toàn trong niềm vui 
của ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV 
trong đơn vị. Các công trình đóng điện 
thành công đưa vào vận hành kịp thời 
đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh 
phía Bắc, giải tỏa các nguồn thủy điện 
khu vực Tây Bắc và sẵn sàng truyền tải 
công suất thiếu hụt mua điện Trung 
Quốc tháng 10, 11, 12 năm 2022.

Hải Triều

TRUYỀN TẢI ĐIỆN TÂY BẮC HOÀN THÀNH XUẤT SẮC 
“NHIỆM VỤ KÉP” TRONG THÁNG 9 NĂM 2022

Công nhân vận hành thi công, giám sát an toàn tại công trường lắp đặt thiết bị 
compact 2 ngăn lộ mở rộng tại TBA 220kV Lào Cai

Ban giám đốc và cán bộ họp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
trong tháng 9/2022

Trong tháng 9 vừa qua, vào cùng 
một thời điểm Truyền tải điện (TTĐ) 
Tây Bắc phải triển khai rất nhiều 
nhiệm vụ. Trọng tâm là tập trung chỉ 
đạo vận hành đảm bảo an toàn lưới 
truyền tải khu vực trong tình trạng 
thường xuyên đầy tải, quá tải do mùa 
mưa lũ các nhà máy thủy điện trong 
khu vực phát tối đa công suất. Cùng 
với đó, Truyền tải điện Tây Bắc còn 
tổ chức rà soát, kiểm tra, sửa chữa 
lưới truyền tải khu vực nhằm chuẩn 
bị cho việc mua điện Trung Quốc vào 
các tháng 10, 11, 12 năm 2022 và bố 
trí nhân lực tổ chức theo dõi thi công, 
nghiệm thu 02 công trình.
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Nhanh chóng, hiệu quả

Từ năm 2019, Công ty Điện lực 
Bình Dương bắt đầu triển khai dịch 
vụ điện trực tuyến cấp độ 4. Thay vì 
đến phòng giao dịch như trước đây, 
mọi yêu cầu của khách hàng được 
thực hiện mọi lúc mọi nơi chỉ với 
chiếc Smartphone có kết nối mạng 
internet.

Tất cả các hoạt động kinh doanh 
từ ghi chỉ số điện qua điện thoại 
thông minh, xác định tọa độ vị trí 
khách hàng, khai thác dữ liệu đo xa, 
khảo sát cấp điện, lịch sử treo tháo 
công tơ…đều được tích hợp qua hệ 
thống quản lý CMIS 3.0 (Hệ thống 
thông tin quản lý khách hàng). Vì vậy, 
khi cần khai thác dữ liệu, thực hiện 
báo cáo, dự đoán nhu cầu đều được 
thực hiện một cách nhanh chóng qua 
chương trình CMIS 3.0.

Chuyển đổi số trong công tác 
kinh doanh và dịch vụ khách hàng 
cũng được Công ty Điện lực Bình 
Thuận triển khai ứng dụng, nhất là 
việc cung cấp các dịch vụ điện trực 

tuyến, thanh toán tiền điện, đo đếm 
điện năng…Nhờ đó,  khách hàng sử 
dụng điện dễ dàng tiếp cận các dịch 
vụ điện trực tuyến.

Ông Nguyễn Thanh Ngôn 
-  Giám đốc Công ty Điện lực Bình 
Thuận cho biết, khi có nhu cầu mua 
điện, khách hàng chỉ cần gửi thông 
tin qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
hoặc các kênh chăm sóc khách hàng 
của Tổng công ty Điện lực miền Nam 

như: Website: http://cskh.evnspc.vn, 
App CSKH EVNSPC, Trang Zalo Tổng 
công ty Điện lực miền Nam, Email: 
cskh@evnspc.vn. Tất cả các công 
đoạn đều được thực hiện trên môi 
trường Internet.

Công ty Điện lực Bình Thuận đã 
tăng cường hợp tác với các ngân hàng 
và  tổ  chức  trung  gian thanh toán 
để đa dạng kênh thanh toán trực 
tuyến như: Trích nợ tự động, Internet 
Banking/Mobile Banking, Ví điện tử, 
Cổng dịch vụ công Quốc gia, các kênh 
điện tử của Tổng công ty Điện lực 
miền Nam: Website/App/Zalo. 

Hiện đại hóa hệ thống đo đếm, 
tiến tới phát triển lưới điện thông 
minh cũng là một trong các mục tiêu 
chuyển đổi số hàng đầu trong lĩnh 
vực kinh doanh của ngành điện. Đối 
với công tác đo đếm điện năng, Công 
ty Điện lực Bình Thuận đang tiếp tục 
đẩy mạnh lắp đặt, thay thế công tơ 
điện tử đo xa.   Khách hàng lắp đặt 
công tơ điện tử đo xa có thể theo dõi 
được chỉ số công tơ điện, điện năng 
tiêu thụ hằng ngày qua Website: 
http://cskh.evnspc.vn, App CSKH 
EVNSPC. Qua đó, khách hàng có thể 
chủ động điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ 
điện, giúp khách hàng sử dụng điện 
tiết kiệm và hiệu quả.

Áp dụng văn phòng không 
giấy, tiết kiệm hàng hàng tỷ đồng 
tiền in ấn

Cũng từ năm 2019, EVNSPC đã 
đưa vào áp dụng chính thức Digital 
- office - tích hợp chữ ký số và triển 
khai văn bản trên máy tính và thiết bị 
di động. Mọi công văn đến đều được 
số hóa dưới dạng PDF, chuyển vào 
hệ thống văn phòng điện tử và giải 
quyết theo quy trình, hiện nay Tổng 
công ty đã triển khai toàn bộ các đơn 
vị trực thuộc phải sử dụng văn phòng 
điện tử trong quá trình xử lý văn bản 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
Chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn nhờ số hóa

Cùng với chuyển 
đổi số trong công tác điều 
hành hệ thống điện tại khu 
vực miền Nam, EVNSPC và các 
đơn vị thành viên còn nỗ lực 
chuyển đổi số trong lĩnh vực 
dịch vụ điện lực nhằm chăm 
sóc khách hàng tận tình và 

hiệu quả hơn. 

Khách hàng tại Vũng Tàu quát quét mã QR Code cài App Chăm sóc khách hàng 
EVNSPC để tìm hiểu các dịch vụ mới về điện
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đi và đến (trừ văn bản mật và văn bản 
không sử dụng chữ ký số).

EVNSPC hiện đang hướng đến 
văn phòng không giấy trong  tất cả 
các văn bản, các báo cáo đều được 
triển khai trên môi trường mạng, đã 
và đang xây dựng kho cơ sở dữ liệu 
trực tuyến, tiến tới tin học hóa toàn 
diện công tác quản trị, liên kết, trao 
đổi, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu thống nhất.

Ông Nguyễn Công Hầu - Phó 
Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, 
từ đầu năm 2021 đến nay, mỗi năm 
riêng khối cơ quan EVNSPC đã xử lý 
gần 50.000 văn bản, nhận khoảng 
31.059 và gửi đi 18.128 là văn bản 
điện tử, tiết kiệm hàng hàng tỷ đồng 
tiền in ấn nhờ triển khai hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành.

Mạnh Đức

Kết quả chuyển đổi 
số văn phòng của EVN SPC 
(tính đến tháng 6/2022): 

- Chuyển 98% báo cáo định 
kỳ bằng bản giấy sang báo cáo 
điện tử;

- Giảm 93,4% số lượng báo 
cáo bằng bản giấy các đơn vị gửi 
EVN;

- Hoàn thành 99% việc triển 
khai chuyển đổi số tất cả các 
hoạt động thường xuyên của 
văn phòng, hành chính văn thư 
lưu trữ; phát hành gửi/nhận văn 
bản điện tử qua Trục EVNSPC 
(D-Office) và Trục liên thông văn 
bản Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), lập hồ công việc, công tác 
tài chính đảng... (trừ văn bản mật); 
công tác quản trị nội bộ (kiểm soát 
CBCNV, khách, phương tiện ra/vào 
cơ quan EVNSPC thông qua hình 
thức nhận diện khuôn mặt, chấm 
công điện tử; phòng họp trực 
tuyến; quản lý phương tiện...).

- Chuyển 21 loại báo cáo 
sang cập nhật trên các phần 

mềm dùng chung của Tập đoàn 
điện lực Việt Nam...

Giao diện văn phòng số của các công ty điện lực thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam

Quản lý thông tin khách hàng sử dụng điện qua phần mềm

Ñieän & Ñôøi soáng     21

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Nhằm tiếp nối những thành 
quả đã đạt được từ công tác 
chuyển đổi số. EVNNPT đã 

mở lớp “Nhận thức về Văn hóa số cho 
CBCNV trong EVNNPT” cho cán bộ, 
lãnh đạo thuộc EVNNPT, do Công ty 
Truyền tải điện 1 chủ trì.

Kháo đào tạo với hai chuyên đề 
chính đó là: Chuyên đề “Tổng quan 
về văn hóa số và mục tiêu xây dựng 
doanh nghiệp số có văn hoá mạnh” và 
chuyên đề 2 “Văn hóa số và EVNNPT”.

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo này là thông qua phương pháp 
đào tạo về Văn hoá doanh nghiệp 
kết hợp nâng cao nhận thức về 
chuyển đổi số, chương trình sẽ khai 
mở nhận thức đúng đắn về chuyển 
đổi số và sự ảnh hưởng của chuyển 
đổi số đối với các công việc của 
CBCNV tại Tổng công ty trong thời 
kỳ thực hiện cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4. Nâng cao kiến thức 
về chuyển đổi số và những tác động 
của chuyển đổi số tạo tới văn hóa 

doanh nghiệp, văn hóa số. Trang bị 
nhận thức chuyển đổi số không chỉ 
thuần tuý là vấn đề thay đổi công 
nghệ mà là về vấn đề thay đổi tổ 
chức và con người, là nơi xuất hiện 
văn hóa mới đối với doanh nghiệp. 
Từ đó, đội ngũ cán bộ quản lý, cán 
bộ làm công tác văn hóa có ý thức 
sâu sắc hơn về cách cùng cộng tác, 
phối hợp để thúc đẩy chuyển đổi số 
diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Tại khóa đào tạo, các học viên 
đã được giảng viên tập chung vào 
2 chuyên đề chính giúp học viên có 
cái nhiền toàn diện hơn về chuyển 
đổi số.

Với chuyên đề “Tổng quan về 
văn hóa số và mục tiêu xây dựng 
doanh nghiệp số có văn hoá mạnh”, 
giảng viên đã tạp chung vào những 
nhóm chủ đề chính như: Sự khác 
biệt quan trọng của CĐS và ứng 
dụng CNTT; Một số vấn đề mang 
tính bản chất cần thấu hiểu để xây 
dựng doanh nghiệp số có văn hóa 

mạnh; Những thay đổi về văn hoá 
khi doanh nghiệp triển khai chuyển 
đổi số; Văn hóa lãnh đạo và thành 
công trong chuyển đổi tổ chức; 
Các yếu tố văn hóa trong quá trình 
chuyển đổi số và xây dựng doanh 
nghiệp số.

Cùng với đó, chuyên đề “Văn hóa 
số và EVNNPT” lại giúp cán bộ, lãnh 
đạo EVNNPT hiểu rõ hơn về văn hóa 
số phải làm gì, thong qua những nội 
dung như: Tổng quan văn hóa số; 
Mô hình xây dựng văn hóa số EVN; 
Một số nội dung văn hóa số thúc đẩy 
Chuyển đổi số; Các vai trò tham gia 
thúc đẩy CĐS và nhiệm vụ cần thực 
hiện; Giới thiệu về văn hóa làm việc 
cộng tác số.

Tại khóa đào tạo, các học viên 
đã được trực tiếp tiếp xúc, trao đổi 
với ông Lê Thanh Hải - Giám đốc 
Công ty CP PeopleOne và ông Hồ Chí 
Dũng - Trưởng phòng Nghiên cứu 
và Phát triển sản phẩm Công ty CP 
PeopleOne.

Thông qua phương pháp đào 
tạo về văn hoá kết hợp nâng cao 
nhận thức về chuyển đổi số, chương 
trình đã khai mở nhận thức đúng đắn 
về chuyển đổi số và ảnh hưởng của 
chuyển đổi số đối với các công việc 
của CBCNV tại Tổng công ty trong 
thời kỳ CMCN 4.0 hiện nay. Bằng việc 
lựa chọn nội dung và cách thức đào 
tạo mới cùng sự chia sẻ, dẫn dắt đến 
từ các chuyên gia, giảng viên, đội ngũ 
cán bộ quản lý đã có ý thức sâu sắc 
hơn về cách cùng cộng tác, phối hợp 
để thúc đẩy chuyển đổi số diễn ra 
nhanh và hiệu quả hơn.

Quốc Chiêu

EVNNPT ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ VĂN HÓA SỐ 
CHO CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO EVNNPT NĂM 2022

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) những năm qua rất chú trọng và đẩy mạnh công tác 
chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị và quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Từ đó, 
đem lại hiệu quả rõ rệt là đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy, giảm sự cố và tăng năng suất lao động.
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Muôn vàn thách thức

Theo tiến độ cam kết với chủ đầu 
tư NMNĐ BOT Vân Phong 1, cụm dự 
án này phải hoàn thành trước ngày 
26/12/2022, thời gian thi công dự án 
này rất ngắn so với các dự án có quy 
mô và tính chất tương tự.

Sau gần 4 năm khởi động, dự 
án được cơ quan chức năng phê 
duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 
7/2019. Ngay sau khi chủ trương đầu 
tư của dự án được phê duyệt, EVN và 
EVNNPT đã nhanh chóng tổ chức lập, 
thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền 
thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án (FS) theo thủ tục, trình tự quy 
định. Tháng 11/2019, thiết kế cơ sở 
của dự án đã được Bộ Công Thương 
thẩm định và kết luận “phù hợp với 
quy hoạch được duyệt, có giải pháp 
thiết kế hợp lý, đáp ứng cơ bản các 
yêu cầu kỹ thuật hiện hành”.

Tháng 2/2020, FS đã được EVN 
trình lên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp. Tháng 7/2020, Ủy 
ban Quản lý vốn đã có văn bản gửi 
EVN để thực hiện quyền, trách nhiệm 
của người phê duyệt, quyết định đầu 
tư. Tháng 8/2020, Hội đồng thành 
viên EVN đã phê duyệt Dự án đầu tư 
xây dựng công trình. Tháng 12/2020, 

EVNNPT đã phê duyệt thiết kế kỹ 
thuật, dự toán công trình.

Những tưởng, sau khi tháo gỡ 
những khó khăn trong thủ tục đầu 
tư, thì dự án có thể nhanh chóng 
triển khai thi công. Tuy nhiên dịch 
COVID-19 bùng phát rộng khắp cả 
nước trong năm 2021, hầu hết các địa 
phương đều phong tỏa và chưa biết 
khi nào kết thúc khiến chủ đầu tư gặp 
nhiều thách thức. Đặc biệt, giá nhiên 
vật liệu sắt thép, xăng dầu, nhân công 
tăng mạnh gây rất nhiều áp lực cho 
chủ đầu tư và nhà thầu. Có gói thầu 
đến tận cuối tháng 12/2021 mới được 
ký kết để triển khai thi công.

Cùng với đó, tính đến, tháng 
9/2021, mặt bằng dự án còn rất 
nhiều vướng mắc khi tỉnh Khánh Hòa 
và Ninh Thuận mới bàn giao được 
56/304 vị trí móng (đạt 18%) và chưa 
bàn giao được bất kỳ khoảng cột 
hành lang tuyến nào.

Nỗ lực không ngừng

Trong thế “chân tường”, EVN/
EVNNPT đã hành động quyết liệt và 
không dừng bước, bởi nếu chậm tiến 
độ một ngày Việt Nam sẽ phải bồi 
thường số tiền rất lớn. Dịch COVID-19 
diễn biến vẫn phức tạp nhưng được 
sự tạo điều kiện của chính quyền địa 
phương, tháng 7/2021 dự án đường 
dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân được 
động thổ, tháng 9 cụm công trình 
được khởi công. Để phòng chống 
dịch, toàn công trường thực hiện 
theo tinh thần “vừa đảm bảo tiến độ 
dự án, vừa đáp ứng yêu cầu phòng 
chống dịch”.

Trước tính cấp bách của dự án, 
tháng 9/2021, trong thời điểm giãn 
cách xã hội, Tổng giám đốc Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam - Trần Đình Nhân đã 
tổ chức cuộc họp trực tuyến với lãnh 
đạo tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận 

THI CÔNG CỤM CÔNG TRÌNH GIẢI TỎA CÔNG SUẤT NMNĐ BOT VÂN PHONG 1:

 THẾ “CHÂN TƯỜNG” VÀ NỖ LỰC CỦA EVN VÀ EVNNPT

Sau 1 năm khởi công TBA 500kV Vân Phong (cuối tháng 9/2021) thuộc cụm công 
trình giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 (gồm TBA 500kV Vân Phong và đấu 
nối, đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV 
Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân), dù gặp nhiều khó khăn, 
thách thức nhưng dự án đang dần về đích. Để vượt qua thách thức đó, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN), Tổng ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban QLDA các công 
trình điện miền Trung (CPMB) đã làm những gì?

Nghi thức khởi công Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối, tháng 9/2021
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để đề nghị các địa phương vào cuộc 
quyết liệt trong công tác giải phóng 
mặt bằng. Nhận thức rõ tầm quan 
trọng của dự án, lãnh đạo tỉnh Khánh 
Hòa và Ninh Thuận đều khẳng định 
sẽ huy động cả hệ thống chính trị 
cùng vào cuộc để chung tay cùng 
EVN/EVNNPT hoàn thành dự án. 
Đồng thời yêu cầu lãnh đạo EVNNPT 
phải vào trực tiếp công trường để 
chỉ huy, phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền địa phương.

Ngay lập tức, giữa cao điểm của 
dịch COVID-19 (tháng 9/2021), Tổng 
giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú, 
Giám đốc CPMB - Nguyễn Đức Tuyển 
và các ban chuyên môn của EVNNPT 
đã “1 tháng nằm ở công trường” 
điều hành trực tiếp, bất cứ khó khăn 
vướng mắc gì giải quyết ngay để toàn 
công trường đi vào nền nếp.

Ngay sau đó, đầu tháng 11/2021, 
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân 
cũng đã làm việc với các nhà thầu 
thi công dự án để nắm bắt những 
khó khăn, vướng mắc, bàn giải pháp 
tháo gỡ. Tại cuộc họp, lãnh đạo EVN 
đề nghị lãnh đạo cao nhất của các 
nhà thầu tham gia dự án quan tâm, 
cộng tác, hỗ trợ và thường xuyên 
có mặt trên công trường, cùng với 
chủ đầu tư để hoàn thành dự án này 

đúng tiến độ.  EVN cam kết tạo mọi 
điều kiện tốt nhất để các nhà thầu 
thực hiện dự án này.

Với vai trò chủ đầu tư, EVNNPT 
đã thành lập Ban Chỉ đạo các dự án 
đồng bộ với NMNĐ BOT Vân Phong 
do Tổng giám đốc trực tiếp làm 
Trưởng ban Chỉ đạo, một Thành viên 
HĐTV và Phó Tổng giám đốc làm Phó 
trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên là 
trưởng các ban và giám đốc đơn vị có 
liên quan. Ban Chỉ đạo sẽ giúp lãnh 
đạo EVNNPT chỉ đạo sát sao, quyết 
liệt, đề ra và áp dụng các giải pháp 
đồng bộ để đảm bảo chất lượng, tiến 
độ các dự án có liên quan đến NMNĐ 
BOT Vân Phong.  

Giám đốc CPMB trực tiếp điều 
hành thường xuyên tại công trường, 
để huy động tối đa và điều phối 
nguồn lực các đơn vị tham gia công 
trường do lãnh đạo cao nhất chỉ huy 
thực hiện. CPMB thành lập 04 Ban Tiền 
phương tại tỉnh Khánh Hòa và Ninh 
Thuận để điều hành dự án. Lãnh đạo 
CPMB, Ban Tiền phương chịu trách 
nhiệm điều hành chi tiết công tác thi 
công, thường trực trên công trình để 
kịp thời phối hợp với các đơn vị và địa 
phương có liên quan giải quyết các 
vướng mắc phát sinh trong quá trình 
thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ dự 

án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 
tiến độ thi công của các nhà thầu, chủ 
động theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ cho các 
nhà thầu trong công tác bồi thường 
phục vụ thi công và đề xuất biện pháp 
xử lý phù hợp với tình hình thực tế 
phát sinh trên công trường.

Cũng vì tiến độ cấp bách của 
dự án, ngay trong ngày mùng 2 Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần, Phó Tổng 
giám đốc EVN - Nguyễn Tài Anh 
cùng Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm 
Lê Phú đã trực tiếp đến công trường 
để động viên lực lượng thi công, 
đồng thời làm việc với lãnh đạo 
tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận để 
địa phương vào cuộc quyết liệt hơn 
trong công tác giải phóng mặt bằng, 
giúp các đơn vị thi công có thể tăng 
tốc cho dự án.

Để đốc thúc tiến độ dự án, 
ngày 18/3/2022, Chủ tịch HĐTV EVN 
- Dương Quang Thành và Chủ tịch 
HĐTV EVNNPT - Nguyễn Tuấn Tùng 
đã thực hiện nghi thức khai trương 
đồng hồ đếm ngược thời gian cụm dự 
án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân 
Phong 1 tại TBA 500kV Vân Phong. 
Mục đích của đồng hồ đếm ngược là 
để mỗi cán bộ công nhân viên tham 
gia xây dựng dự án thấy được tính 
cấp bách của công trình, nỗ lực thi 
công hoàn thành đóng điện dự án 
theo đúng tiến độ được giao.

Băng băng về đích

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết 
liệt của Chính phủ, các bộ ngành, địa 
phương và sự nỗ lực của EVN/EVNNPT 
và CPMB, tính đến hết tháng 9/2022, 
công tác giải phóng mặt bằng TBA 
500kV Vân Phong và đường dây 
220kV đấu nối đã được địa phương 
cơ bản hoàn thành bàn giao. Trong 
công tác thi công, đã hoàn thành rất 
nhiều hạng mục quan trọng và dự 
kiến đến cuối tháng 10/2022 sẽ cơ 
bản hoàn thành các hạng mục.

Đối với dự án đường dây 500kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân, tính đến nay 
đã bàn giao mặt bằng 304/304 vị trí 
móng. Phần hành lang tuyến, tỉnh 
Khánh Hòa đã bàn giao 172/172 
khoảng cột; tỉnh Ninh Thuận bàn 
giao 126/132 khoảng cột (đạt 95,5%). 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Đặng Hoàng An và ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp trực 
tuyến với tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và các đơn vị liên quan bàn giải pháp tháo 

gỡ gặp bằng dự án, tháng 10/2021
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Hiện CPMB đang tích cực làm việc với 
UBND các địa phương của tỉnh Khánh 
Hòa để giải quyết các vướng mắc 
phát sinh trong quá trình thi công 
kéo dây. Tích cực làm việc với các địa 
phương tỉnh Ninh Thuận đẩy nhanh 
tiến độ BTGPMB những khoảng néo 
còn lại theo kế hoạch. Về khối lượng 
thi công, đã đào móng xong toàn 
bộ 304/304 vị trí móng, đúc xong 
301/304 vị trí và đang đúc 3 vị trí còn 
lại. Lắp dựng cột xong 270/304 vị trí, 
đang dựng cột 19 vị trí. Dự án cũng 
kéo dây 23/79 khoảng néo, đang kéo 
dây 16 khoảng néo.

Về tiến độ đường dây 500kV 
đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào 
đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh 
Tân đã hoàn thành đào, đúc 3/3 vị trí 
móng, lắp dựng cột 2/3 vị trí, kéo dây 
0,841/1,27 km.

Ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng 
giám đốc Công ty CP Anphanam E&C 
một trong những đơn vị thi công 
dự án cho biết: Công ty tham gia 3 
gói thầu của cụm dự án. Cho đến 
thời điểm này, tiến độ dự án đã đạt 
khoảng 95% tổng tiến độ, vượt so với 
kế hoạch chủ đầu tư đề ra và đến cuối 
tháng 10, các gói thầu của công ty 
sẽ cơ bản hoàn thành. Công ty hoàn 
toàn tin tưởng dự án sẽ về đích sớm 
hơn so với kế hoạch.

Đánh giá về tiến độ dự án, Tổng 
giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú cho 
rằng: Đến thời điểm này các đơn vị 
tham gia dự án tại công trường đã 

vượt qua nhiều khó khăn thách thức, 
dự án đã đạt được khối lượng giải 
phóng mặt bằng, thi công rất lớn, 
tiến độ của dự án rất khả quan và 
đang trên đường về đích. Trong thời 
gian hơn 2 tháng còn lại, Tổng giám 
đốc EVNNPT yêu cầu CPMB cần đôn 
đốc nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị 
đúng tiến độ, đôn đốc nhà thầu thi 
công kéo dây đảm bảo tiến độ đề ra. 
CPMB phối hợp với các cấp điều độ 
để bố trí lịch cắt điện hợp lý, phối hợp 
với NMNĐ BOT Vân Phong 1 để đấu 
nối thí nghiệm đồng bộ nhằm đảm 
bảo truyền tải điện cho nhà máy.

Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các 
nhà thầu xây lắp trong quá trình thi 
công cần đảm bảo tuyệt đối an toàn 
con người, trang thiết bị. Phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền và nhân 
dân địa phương, cử cán bộ trông coi 
vật tư thiết bị để đảm bảo an ninh 
công trường. Cùng với đó huy động 
tối đa nhân lực đảm bảo để đáp ứng 
yêu cầu. Trong quá trình thi công 
không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng 
chất lượng dự án.

Đối với tư vấn giám sát và tư 
vấn thiết kế, cần bố trí đầy đủ nhân 
lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an 
toàn trên công trường và kịp thời 
giải quyết những vấn đề phát sinh 
nếu có. Lãnh đạo EVNNPT cũng yêu 
cầu PTC3 phối hợp chặt chẽ với nhà 
thầu để giám sát chất lượng dự án 
phù hợp thiết kế, đồng thời sẵn sàng 
nguồn nhân lực để tiếp nhận vận 

hành sau khi dự án hoàn thành và 
bàn giao cho PTC3.

Có thể khẳng định, đến thời 
điểm này, dự án đang trong tầm 
kiểm soát, đáp ứng được tiến độ đặt 
ra. Tuy nhiên, theo ông Trương Hữu 
Thành - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT, 
phụ trách điều hành dự án cho rằng: 
Dự án vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro 
khi đường găng lớn nhất đối với TBA 
500kV Vân Phong là máy biến áp hiện 
nay đang trên đường về Việt Nam. 
Mặt bằng hành lang tuyến chưa bàn 
giao hoàn toàn, cùng với đó thời tiết 
trong khu vực có những diễn biến 
khó lường, hiện khu vực đã bắt đầu 
vào mùa mưa có thể ảnh hưởng đến 
tiến độ thi công của dự án.

“Chỉ khi nào máy biến áp được 
lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh xong 
thì mới có thể yên tâm được. Chính 
vì vậy toàn công trường không được 
phép chủ quan, các nhà thầu tranh 
thủ những ngày thời tiết thuận lợi 
cần tăng tốc thi công phấn đấu hoàn 
thành dự án sớm nhất có thể”, Phó 
Tổng Giám đốc EVNNPT Trương Hữu 
Thành cho biết.

Đến lúc này, nhìn vào tổng thể 
dự án với phần việc còn lại, cùng với 
lực lượng hùng hậu của nhà thầu tại 
công trường, chúng ta hoàn toàn tin 
tưởng dự án sẽ đáp ứng được tiến độ 
đề ra. Đó là sự nỗ lực không biết mệt 
mỏi của EVN/EVNNPT, CPMB cùng các 
đơn vị tham gia dự án để thực hiện sứ 
mệnh thắp sáng niềm tin.

Đường dây 500kV Vân Phong - 
Vĩnh Tân đang trên đường về đích
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Ngày 20/07/1954, Hiệp định 
Giơ-ne-vơ được ký kết thắng 
lợi, Pháp đã thua trận và sẽ 

rút quân. Biết tin quân ta sẽ về tiếp 
quản Thủ đô vào ngày 10/10, ngay 
ngày mùng 9/10, các đồn bốt của 
quân Pháp hối thúc đóng gói, cuốn 
cờ chuẩn bị bàn giao các cơ quan, 
công sở trả lại cho quân đội nhân dân 
Việt Nam.

Cờ của quân đội Liên Hiệp Pháp 
(nền vàng ba vạch đỏ) bị bóc, gỡ 
xuống.. và thay vào bằng những lá cờ 
đỏ sao vàng rực rỡ tung bay.

Thời điểm này, công nhân Nhà 
máy điện Hà Nội cũng đã tổ chức 
nhiều cuộc đấu tranh trong nhiều 
ngày, lôi kéo cả cai ký, nhân viên kỹ 
thuật điện đứng về phía công nhân 
bảo vệ Nhà máy. Công nhân điện đã 
thành lập các đội tự vệ gồm hơn 30 
đội viên, đêm ngày canh giữ những 
bộ phận quan trọng của Nhà máy, 
ngăn chặn địch phá máy móc hoặc 
di chuyển thiết bị đi nơi khác. Tại 
các nhà máy điện ở Nam Định, Cửa 
Cấm, Thượng Lý, Cọc 5,... công nhân 
ngành Điện cũng có những hành 
động tương tự công nhân điện Hà 
Nội. Có nơi phong trào đấu tranh 
của công nhân điện với giới chủ nhà 
máy rất quyết liệt và cuối cùng công 
nhân đã thắng, nhà máy điện được 
bảo vệ an toàn.

Đúng ngày 10/10, bộ đội ta từ 
năm cửa ô rầm rập tiến vào tiếp quản 
thành phố. Tại các bến tàu, bến xe, 
đường qua cầu Long Biên đầy ắp 
những chiến binh thất trận đang rút 
dần qua cầu, sang đường 5 về nơi tập 
kết 300 ngày của quân đội Pháp (tại 
Hải Phòng).

Dân chúng hân hoan đón chào, 
tặng hoa cho bộ đội đang tiến vào 
trung tâm thành phố.... Khắp thủ đồ 
tràn ngập cờ, hoa, chim bồ câu trắng 
và các khẩu hiệu chào mừng đại quân 
và Bác Hồ....

Cũng vào thời điểm này, đoàn 

tiếp quản ngành Điện dẫn đầu là 
đồng chí Hồ Quý Diện trưởng đoàn 
cùng các đồng chí Trịnh Trọng Thực, 
Vũ Đình Bông (hai kỹ sư mới ở Pháp 
về nước) và các đồng chí Lê Văn Đáp, 
Lê Chí Thành... từ chợ Bằng (Thường 
Tín) tiến về. Lúc này, ở nội đô đã hình 
thành một ban tiếp quản bao gồm 
các ngành: Điện, Nước, Đường Sắt, 
Bưu Điện và Công Chính lấy tên gọi là 
“Ban Lợi ích công cộng” trực thuộc Bộ 
Giao Thông Công Chính.

Các đồng chí trong Ban tiếp 
quản trở thành những cán bộ quản 
lý đầu tiên của ngành Điện Việt Nam. 
Trong số lớp cán bộ quản lý điện đầu 

NGÀNH ĐIỆN 
NGÀY VỀ TIẾP QUẢN THỦ ĐÔ NĂM 1954

Những ngày đầu tháng 5/1954, tin chiến thắng Điện Biên Phủ dội về Thủ đô ngày một “đậm”. 
Khắp Hà Nội nhân dân háo hức chờ đón và tin tưởng, hòa bình đang đến gần. Nhân dân Thủ đô rộn 
ràng, phấn khởi may cờ, kết hoa, kẻ vẽ pa- nô, áp phích để chào đón Đại quân thắng trận trở về. 
Ngành Điện khi ấy cũng vậy, gấp rút chuẩn bị tiếp quản sao cho Hà Nội không “chìm trong bóng tối” 
sau khi người Pháp rút khỏi Thủ đô....

Công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ ký đơn đấu tranh không cho giới chủ Pháp 
mang máy móc vào miền Nam và có đủ 4.000 tấn than dự trữ - Ảnh tư liệu.
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tiên đó, ngoài những đồng chí quê 
miền Bắc, có nhiều người quê ở Nam 
Bộ, Khu IV, Khu V tập kết ra Bắc, trong 
đó nhiều đồng chí là công nhân quân 
giới, cán bộ chính trị, cán bộ kinh tế 
trong kháng chiến. Tuy từ mọi miền 
đất nước “hội tụ” nhưng đều chung ý 
chí, quyết tâm xây dựng ngành Điện 
trở thành ngành công nghiệp quan 
trọng, phục vụ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, làm chỗ dựa vững 
chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống 
nhất nước nhà.

Khi gặp chủ ngành Điện (ở Hà 
Nội) họ xin được phép ở lại để hợp 
tác cùng ta sản xuất và kinh doanh 
điện. Ban tiếp quản đã không nhất 
trí vì ngay từ lúc chuẩn bị tiếp quản 
họ đã chủ định: “Nếu Pháp rút đi, chỉ 
sau một tuần, thủ đô Hà Nội sẽ chìm 
ngập trong bóng tối” và thế cũng có 
nghĩa là: Hà Nội sẽ không điện, không 
nước, không tàu xe, trật tự an ninh 
cũng không có... Hà Nội sẽ như một 
thành phố “chết”! Than để sản xuất 
điện cũng sẽ không có...v.v...

Ban tiếp quản yêu cầu chủ điện 
phải ra đi và cho phép được để lại 5 
kỹ sư (một ở phân xưởng Mắc dây 
đặt điện; một ở phân xưởng Đồng Hồ 
- thuộc Nhà Đèn Bờ Hồ và ba người 
làm trưởng ca sản xuất vận hành điện 
ở xưởng Phát điện Yên Phụ). Năm kỹ 
sư này là kỹ thuật viên có nhiệm vụ 
chăm sóc, bảo dưỡng các thiết bị lò, 
máy, đường dây điện và cùng ta chăm 
lo sản xuất và cung cấp điện an toàn, 
liên tục cho Thủ đô sau những ngày 
tiếp quản ở Hà Nội.

Ta sẽ đảm bảo các quyền lợi, 
chính sách cho các kỹ sư nói trên và 
yêu cầu phía chủ của nhà đèn phải 
cung cấp đủ số than đốt và dự trữ cho 
xưởng phát điện Yên Phụ như những 
điều đã quy định ở hội nghị Trung Giã. 
Hết thời hạn tiếp quản, 5 kỹ sư trên 
rút về Sài Gòn. Họ đã không ngớt cám 
ơn và ca ngợi ta.

Qua đầu năm 1955, ngành Điện 
về Bộ Công Thương. Đồng chí Hồ 
Quý Diện làm Giám đốc, đồng chí 
Phan Văn Hựu làm Phó giám đốc 
Nhà máy điện Hà Nội. Đồng chí 

Trịnh Trọng Thực kỹ sư, phụ trách 
kỹ thuật; đồng chí Vũ Đình Bông (kỹ 
sư điều hành các công việc ở xưởng 
phát điện Yên Phụ). Đến 21/07/1955 
thành lập Cục Điện Lực, đồng chí 
Hồ Quý Diện được đề bạt làm Cục 
trưởng Cục Điện Lực. Đồng chí Vũ 
Đình Bông về làm Giám đốc Nhà 
máy điện Cọc 5. Đồng chí Vũ Hạnh 
làm Giám đốc Nhà máy điện Hà Nội...

Lúc này cấp trên điều về các nhà 
máy nói trên hàng chục cán bộ và 
công nhân để quản lý và điều hành 
các công việc của ngành Điện những 
ngày đầu sau tiếp quản. Từ đây mọi 
công việc được tiến hành có nhiều 
kết quả tốt.

Hết lòng vì sự nghiệp cách 
mạng, dũng cảm đấu tranh với kẻ thù, 
tận tụy, sáng tạo trong công việc... là 
những phẩm chất cao đẹp của thế 
hệ cán bộ quản lý và lớp lớp những 
người thợ điện đầu tiên của Việt Nam. 
Phẩm chất cao đẹp đó là “tài sản quý 
báu” để lại, để lớp lớp cán bộ, công 

nhân, viên chức ngành Điện kế tiếp, 
giữ gìn và phát huy trong từng giai 
đoạn lịch sử mới.

“Khi vào Nhà máy điện Yên Phụ, 
tôi phát hiện ra những chiếc rô-to, 
tuốc-bin hỏng đang nằm chờ để đưa 
về Pháp sửa chữa. Vì lý do nào đó, nên 
các quản đốc Pháp đã vội vàng đưa 
chúng vào hoạt động trong lúc hơi 
chưa sấy khô đủ độ ở bộ quá nhiệt 
của lò hơi. Tôi đã nói điều đó với 
những đốc công người Pháp đang bị 
gửi làm con tin. Họ hết sức ngạc nhiên 
về kinh nghiệm nghề điện của cán bộ 
Việt Minh khi vào tiếp quản Thủ đô 
chứ không chỉ là “những sĩ quan quân 
đội trá hình” vào tiếp quản như họ đã 
nghĩ trước kia”

Trích từ hồi ký của ông Trịnh 
Trọng Thực - nguyên Vụ trưởng Vụ kỹ 
thuật Bộ Điện và Than, nguyên Phó 
ban tiếp quản Nhà máy đèn Bờ Hồ - 
về thời kỳ tiếp quản ngành Điện tại 
Hà Nội tháng 10/1954.

Đặng Hoàng (tổng hợp)

Đồng bào Thủ đô chào đón đại quân về tiếp quản - Ảnh tư liệu.
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Con người chính là chìa khóa để mở cửa thành công 
trong mỗi doanh nghiệp. Ở Tập đoàn Điện lực Điện 
lực Việt Nam nói chung và Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc nói riêng, chất lượng nguồn nhân lực chất lượng 
cao chính là yếu tố để mở lối đi lên. Cùng với sự phát triển 
của ngành giáo dục cả nước, trong số các địa chỉ đào tạo 
nguồn nhân lực kỹ thuật điện suốt từ những năm kháng 
chiến chống Mỹ đến nay, ngành điện “biết ơn” bộ môn Hệ 
thống điện, nay là Khoa Điện, trường Điện - Điện tử, Đại 
học Bách khoa Hà Nội. Đây thực sự là địa chỉ đỏ cung cấp 
cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc những lãnh đạo tài 
năng, những kỹ sư giỏi, những cán bộ tâm huyết vì mục 
tiêu xây dựng và phát triển hệ thống điện Việt Nam phát 
triển lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước.

Tự hào là những cựu sinh viên Hệ thống điện

Kể từ khi thành lập năm 1957, trên 15.000 sinh viên 
đã tốt nghiệp ngành Hệ thống điện, trưởng thành từ mái 
trường Đại học Bách khoa Hà Nội và đóng góp vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhìn lại chặng đường 
65 năm xây dựng bộ môn Phát dẫn điện, tiền thân của 
Bộ môn Hệ thống điện sau này và là Khoa Điện, trường 
Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, mỗi CBCNV Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc có xuất thân đào tạo ngành Hệ 
thống điện, Đại học Bách khoa Hà Nội đều vô cùng tự hào 
và biết ơn mái trường đã đào tạo và giúp họ trưởng thành, 
phát triển.

Trong một bài phỏng vấn được Ban biên tập Fanpage 
Hệ thống điện - Bách khoa Hà Nội đăng tải, đại diện Khoa 
Điện, trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội 
khẳng định:  Chúng tôi tự hào vì đã đóng góp nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho ngành điện và thành công của các 
thế hệ cựu sinh viên ngành Hệ thống điện trên mọi lĩnh 
vực. Một trong những đơn vị có nhiều cựu sinh viên hệ 
thống điện đã và đang công tác là Tổng Công ty Điện lực 
miền Bắc. Đây là Tổng công ty có quy mô lớn trong Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam quản lý lưới điện của 27 tỉnh thành 
từ Hà Tĩnh trở ra (trừ Hà nội). Khoa Điện tự hào vì Chủ tịch 
Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng Giám 
đốc đều là cựu sinh viên hệ thống điện, chưa kể các cựu 
lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các Ban của cơ quan Tổng 
công ty và lãnh đạo nhiều đơn vị thành viên của Tổng 
công ty cũng từng là cựu sinh viên Hệ thống điện. Hàng 
nghìn kỹ sư giỏi đang công tác tại Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc cùng các đơn vị thành viên cũng được đào tạo 
từ mái nhà Hệ thống điện - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chị Đỗ Nguyệt Ánh - người phụ nữ có vị trí lãnh đạo 
cao nhất tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc, cũng là người 

NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI,  
ĐỊA CHỈ ĐỎ CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Nói về quá trình hình thành và phát triển của Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc (6/10/1969), chúng ta có quyền tự hào về 
trang sử hào hùng qua 53 năm xây dựng và trưởng thành. Vượt 
gian khó qua khói bom lửa đạn đến hòa bình, những năm tháng 
xây dựng hệ thống điện phục vụ sự nghiệp phát triển chủ nghĩa 
xã hội của miền Bắc, với cả nước, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
luôn tự hào với đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, trưởng 
thành, giàu kinh nghiệm, yêu nghề, đều được đào tạo bài bản, 
có chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật điện chuyên sâu.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh  - Chủ tịch HĐTV EVNNPC
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phụ nữ giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng 
thành viên một Tổng công ty Điện lực 
có quy mô lớn nhất cả nước tự hào là 
cựu sinh viên Hệ thống điện, Đại học 
Bách khoa Hà Nội. Chị Ánh đã từng 
là sinh viên K37 Văn bằng 2, bộ môn 
Hệ thống điện trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội. Từng du học Liên Xô, về 
công tác trong ngành điện, nhưng để 
làm việc đúng chuyên môn, chị đã 
theo học văn bằng 2 và trưởng thành 
qua nhiều chức vụ, từ Phó Tổng Giám 
đốc, rồi Tổng Giám đốc và hiện là Chủ 
tịch hội đồng thành viên Tổng Công 
ty Điện lực miền Bắc, chị luôn biết ơn 
những người thầy, người cô tại dìu 
dắt và giảng dạy tại Bộ môn Hệ thống 
điện. Những nhà giáo đã giúp chị 
trang bị đầy đủ kiến thức cần và đủ 
cho sự nghiệp phấn đấu xây dựng và 
phát triển ngành điện lực miền Bắc.

Với cương vị là người đứng đầu 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Chủ 
tịch Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định: 
Trong suốt nhiều năm qua, được sự 
hỗ trợ và giúp đỡ của Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội, đã có rất nhiều 
CBCNV Tổng công ty đã tốt nghiệp tại 
mái trường uy tín này. Chúng tôi luôn 
đánh giá cao công tác đào tạo của Nhà 
trường và mong muốn bằng những 
kinh nghiệm quý báu của mình, các 
thầy, cô giáo của Nhà trường tiếp tục 

có những đóng góp cũng như phối 
hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Điện 
lực miền Bắc để nâng cao chất lượng 
đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng 
thêm những chương trình đào tạo 
chuyên sâu và những chương trình 
tích hợp hữu ích đáp ứng được nhu 
cầu của hai bên trong lĩnh vực khoa 
học kỹ thuật  điện tiên tiến.

Anh Vũ Anh Phương, một kỹ sư 
hệ thống điện có bề dày nhiều năm 

“lăn lộn” thực địa ở khắp các vùng 
miền phía Bắc, trực tiếp tham gia thi 
công, giám sát, quản lý các công trình 
đầu tư xây dựng điện lực của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc cũng thầm 
khắc ghi những bài học, những kiến 
thức mà trong suốt những năm học 
tập dưới mái nhà Hệ thống điện - Đại 
học Bách khoa Hà Nội đã trang bị cho 
anh. Hiện nay, với cương vị là Phó 
Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật, an 
toàn của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, anh cũng là người chắp nối sự 
hợp tác nghiên cứu các công trình 
khoa học với Khoa Điện, trường Điện 
- Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội 
nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng 
khoa học kỹ thuật, thúc đẩy nghiên 
cứu sáng tạo, đưa khoa học, các công 
trình nghiên cứu từ lý luận đến với 
thực tế quản lý vận hành hệ thống 
điện miền Bắc.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật 
tại  EVNNPC  bằng những đề tài 
khoa học giá trị cao và sự hỗ trợ 
nghiên cứu giàu thực tiễn

Trong những năm trở lại đây, 
với yêu cầu cấp bách là phải đổi mới 
sáng tạo, ứng dụng khoa học công 
nghệ cao để nhanh chóng phát triển 
ngành điện ngày một hiện đại hơn 
nữa, vươn lên ngang tầm các nước 

Công ty Điện lực Bắc Giang làm việc với Đại học Bách khoa về đo sóng hài

Công ty Điện lực Phú Thọ làm việc với Đại học Bách khoa về nghiên cứu khoa học
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trong khu vực và hệ thống điện thế 
giới, công tác hợp tác phát triển 
nguồn nhân lực luôn được Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc ưu tiên 
đầu tư. Năm 2018, Khoa Điện, trường 
Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà 
Nội đã hợp tác với Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc, Công ty Điện lực Phú 
Thọ thực hiện 2 đề tài khoa học ứng 
dụng. Đó là, nghiên cứu bổ sung 
chống sét cho đường dây 110kV và 
Phần mềm quản lý điều hành giảm 
tổn thất điện năng của Công ty Điện 
lực Phú Thọ. Đây là 2 đề tài cấp Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam do Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc thực hiện 
và chủ trì.

Nghiên cứu bổ sung chống sét 
cho đường dây 110kV Cẩm Phả - Vân 
Đồn; thực hiện lắp đặt thêm chống 
sét và hoán chuyển vị trí chống sét 
hiện có trên đường dây; thực hiện bổ 
sung các vị trí hệ thống tiếp điện cho 
đường dây Cẩm Phả -   Vân Đồn; viết 
báo cáo và kết quả tính toán.

Đối với Đề tài Phần mềm quản 
lý điều hành giảm tổn thất điện năng 
của Công ty Điện lực Phú Thọ là đề 
tài nghiên cứu tổng quan về tổn thất 
điện năng kỹ thuật và phi kỹ thuật, 
công tác quản lý điều hành giảm tổn 
thất điện năng; khảo sát các giải pháp 
đang thực hiện để giảm tổn thất điện 
năng tại Công ty Điện lực Phú Thọ; xây 
dựng quy trình điều hành giảm tổn 
thất điện năng và phân cấp cho các 
đơn vị thực hiện việc giảm tổn thất 
điện năng; xây dựng phần mềm điều 
hành của Ban chỉ đạo, Module Quản 
lý về kế hoạch, Module Quản lý điều 
hành về kinh doanh, Module Quản lý 
điều hành về kỹ thuật; Module Quản 
lý điều hành về Đầu tư xây dựng, 
Module Quản lý điều hành về kinh 
doanh, Module Quản lý điều hành về 
Điều độ, Module Quản lý điều hành 
về Đồng bộ dữ liệu, Module Quản trị 
hệ thống.

Các đề tài trên được hoàn 
thành trong năm 2019 và đã đưa các 
kết quả nghiên cứu vào ứng dụng 
trong thực tiễn sản xuất kinh doanh 
nhằm đảm bảo giảm suất sự cố lưới 

điện đặc biệt sự cố do sét đánh vào 
đường dây và giảm tổn thất điện 
năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện cho khách hàng.

Gần đây nhất, trong tháng 
9/2022, Công ty Điện lực Bắc Giang - 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có 
buổi làm việc với các giảng viên Khoa 
Điện, Trường Điện - Điện tử thuộc Đại 
học Bách Khoa Hà Nội về sóng hài 
trên lưới điện các khu công nghiệp.

Để nâng cao chất lượng điện 
năng, đảm bảo vận hành an toàn 
thiết bị, trong thời gian qua Công ty 

Điện lực Bắc Giang đã chủ động kiểm 
tra, phát hiện sóng hài (sóng hài dòng 
điện, điện áp) tại các công trình điện 
của khách hàng và công trình điện 
của ngành điện, đặc biệt tại các khu 
công nghiệp. Kết quả sau khi kiểm tra 
đã phát hiện nhiều công trình điện 
của khách hàng có biến dạng riêng lẻ 
và biến dạng tổng sóng hài vượt quá 
quy định tại Thông tư số 30/2019/TT-
BCT. Công ty Điện lực Bắc Giang đã có 
các văn bản đề nghị khách hàng, chủ 
tài sản xử lý kịp thời để đảm bảo vận 
hành an toàn thiết bị, nâng cao chất 
lượng điện năng, trước hết là cho 

Phó Tổng giám đốc Vũ Anh Phương kiểm tra tình hình vận hành trên hệ thống 
phần mềm tại TBA 110kV Yên Bái
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chính khách hàng, chủ tài sản đó, sau 
đó là không làm ảnh hưởng đến các 
khách hàng khác. Trước thực tế đó, các 
CBNV kỹ thuật Công ty Điện lực Bắc 
Giang và các giảng viên Khoa Điện, 
Trường Điện - Điện tử thuộc Đại học 
Bách Khoa Hà Nội đã đo thực tế sóng 
hài tại trạm biến áp 110kV Quang 
Châu. Các kết quả đo thực tế sẽ được 
các giảng viên Khoa Điện, Trường Điện 
- Điện tử thuộc Đại học Bách Khoa Hà 
Nội phân tích đánh giá và gửi lại Công 
ty Điện lực Bắc Giang để có các biện 
pháp xử lý kịp tình trạng xảy ra cộng 
hưởng sóng hài các khách hàng sử 
dụng điện sau trạm biến áp 110kV 
Quang Châu. Cùng với sự hỗ trợ, hợp 
tác của Khoa Điện, Công ty Điện lực 
Bắc Giang sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh 
nghiệp kiểm tra sóng hài, hướng dẫn 
các doanh nghiệp có thiết bị gây nên 
sóng hài lớn triển khai các giải pháp 
để giảm sóng hài đảm bảo vận hành 
an toàn và ổn định.

Là địa chỉ đỏ cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cho ngành điện 
nói chung và Tổng công ty Điện lực 
nói riêng trong suốt quá trình xây 
dựng và trưởng thành của hai đơn 
vị, trong giai đoạn hiện tại, các đơn 
vị thành viên Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc tiếp tục đặt niềm tin với 
ngành Hệ thống điện - Đại học Bách 
khoa Hà Nội.

Từ nhiều năm trước đây, các 
đơn vị thành viên của Tổng công ty 
đã phối hợp mở các lớp đào tạo vừa 
học vừa làm và Văn bằng 2 chuyên 
ngành Hệ thống điện (lớp liên kết 
với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
theo hình thức đào tạo theo địa chỉ). 
Đặc biệt Trung tâm Đào Tạo - Công ty 
Công nghệ thông tin Điện lực miền 
Bắc cũng đã phối hợp với các đơn vị 
tổ chức lớp học Văn bằng 2 chuyên 
ngành Hệ thống điện với hơn 60 
học viên là những cán bộ hiện đang 
công tác tại các Công ty Điện lực Sơn 

La, Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Ninh…, 
các Ban thuộc Tổng Công ty Điện lực 
miền Bắc, Công ty Viễn thông Điện 
lực và Công nghệ thông tin, Tổng 
Công ty Điện lực Hà Nội, Tổng Công 
ty Truyền tải điện... Đến nay, Trung 
tâm Đào Tạo - Công ty Công nghệ 
thông tin Điện lực miền Bắc cũng 
đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 
được hơn 10 khóa đào tạo với hơn 
600 lượt học viên chuyên ngành Hệ 
thống Điện.

Tin tưởng với quá trình xây dựng 
và trưởng thành 65 năm, ngành Hệ 
thống điện - Đại học Bách khoa Hà Nội 
và Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp 
tục có những hợp tác về đào tạo, khoa 
học công nghệ nhằm xây dựng đội 
ngũ nhân lực kỹ thuật điện chất lượng 
cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
phát triển ngành điện lực Việt Nam, 
góp phần xây dựng đất nước ngày 
một văn minh, hiện đại hơn.

Mai Phương

Trường Đại học Bách khoa tặng hoa chúc mừng bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC
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Công ty TNHH MTV Điện lực Đà 
Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết, 
9 tháng đầu năm 2022, hệ 

thống lưới điện của Công ty đã chịu 
ảnh hưởng nặng nề do diễn biến bất 
lợi của thời tiết. Lãnh đạo PC Đà Nẵng 
đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nỗ 
lực, chủ động ứng phó với thiên tai, 
thực hiện tốt việc đảm bảo cung ứng 
điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh 
hoạt và các hoạt động chính trị vui 
chơi giải trí của nhân dân tại khu vực 
thành phố Đà Nẵng.

Qua 9 tháng đầu năm 2022, tình 
hình dịch Covid-19 được kiểm soát, 
các thành phần phụ tải dần được 
phục hồi và tăng trưởng mạnh. PC 
Đà Nẵng đảm bảo vận hành an toàn 
hệ thống điện,  cung cấp điện ổn 
định phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội với tổng sản lượng điện thương 
phẩm tăng mạnh so với cùng kỳ 
năm 2021. Công suất cực đại toàn hệ 
thống đạt 570 MW, tăng 7,55% so với 
cùng kỳ; sản lượng điện ngày cực đại 
đạt 11,43 triệu kWh, tăng 14,76% so 
với cùng kỳ. 

Sản lượng điện thương phẩm 
9 tháng đầu năm 2022 đạt 2.258,1 
triệu kWh, tương đương 97,8% mức 
sản lượng cùng kỳ năm 2019 (thời 
điểm trước khi xảy ra dịch bệnh). Các 
thành phần phụ tải đều có sự tăng 
trưởng so với cùng kỳ năm 2021. 
Đáng chú ý, thành phần Thương 
nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng tăng 
trưởng mạnh (+54,08%) so với cùng 
kỳ 2021, tuy nhiên chỉ tương đương 
73,53% mức sản lượng cùng kỳ năm 
2019. Bằng nhiều hoạt động tuyên 

truyền tiết kiệm điện đến khách 
hàng, 9 tháng đầu năm 2022 sản 
lượng điện tiết kiệm đạt 44,94 triệu 
kWh, tương đương 2,0% sản lượng 
điện thương phẩm. Ngoài ra, để theo 
dõi mức sử dụng điện của các cơ 
quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và 
doanh nghiệp thuộc cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đã xây dựng, đưa 
vào vận hành hệ thống theo dõi trực 
tuyến (http://sudungdien.evn.com.
vn) nhằm giúp các Sở, Ban, Ngành 
theo dõi, giám sát tình hình sử dụng 
điện của doanh nghiệp, cơ quan trên 
địa bàn để tham mưu UBND Tỉnh, 
Thành phố trực thuộc Trung ương áp 
dụng các giải pháp sử dụng điện tiết 
kiệm và hiệu quả. Để khai thác hiệu 
quả trang thông tin, PC Đà Nẵng đã 
cung cấp tài khoản truy cập cho Sở 

PC Đà Nẵng tiếp tục cải thiện 
chất lượng dịch vụ, phục vụ khách 

hàng sử dụng điện ngày càng tốt hơn

PC ĐÀ NẴNG: SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 ĐẠT 2.258,1 TRIỆU KWH
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Công Thương, thành phố Đà Nẵng, 
đồng thời thường xuyên theo dõi 
tình hình sử dụng điện của các đơn 
vị hành chính sự nghiệp, năng lượng 
trọng điểm, các thành phần phụ tải 
sử dụng điện và định kỳ hàng tháng 
báo cáo Sở Công Thương.

Đối với công tác thanh toán tiền 
điện, hưởng ứng chủ trương hai tuyến 
phố “không tiền mặt” ở trung tâm 
thành phố Đà Nẵng từ tháng 6/2022, 
đồng thời tạo thuận lợi cho khách 
hàng, PC Đà Nẵng đã tích cực tuyên 
truyền hình thức thanh toán trực 
tuyến qua tài khoản, mobile banking, 
Internet banking của ngân hàng 
hoặc qua ví điện tử MOMO, PAYOO, 
VNPAY… Công ty tăng cường  tương 
tác với khách hàng qua các kênh giao 
tiếp trực tuyến Zalo, Email,... Kết quả 
đến tháng 9/2022, có 98.585 khách 
hàng cài đặt app Chăm sóc khách 
hàng của EVNCPC, đạt 27,5% tổng số 
khách hàng; 66.190 khách hàng đăng 
ký nhận thông báo tình hình sử dụng 
điện qua kênh Zalo OA, đạt 18,5% 
tổng số khách hàng.

Chương trình tri ân khách hàng 
năm 2022 cũng được Công ty định 
hướng triển khai ngay từ đầu năm 
và thực hiện xuyên suốt cả năm với 
những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, 
hướng đến nhiều đối tượng khách 
hàng. 78 khách hàng đã được hỗ trợ 
sửa chữa miễn phí dây sau công tơ, 
128 khách hàng được tuyên truyền 
hỗ trợ qua chương trình an toàn điện 
trong gia đình, 58 hẻm/kiệt được 
sửa chữa lưới điện, chỉnh trang công 
tơ gọn gàng, đảm bảo mỹ quan đô 
thị,… với tổng chi phí thực hiện hơn 
2,23 tỷ đồng. Tình trạng vi phạm cáp 
viễn thông treo cột điện gây mất mỹ 
quan, an toàn điện vẫn còn tiếp diễn. 
Đến nay, PC Đà Nẵng triển khai chỉnh 
trang tại 281 vị trí với tổng chiều dài 
là 44,053 km cáp viễn thông gây mất 
mỹ quan, an toàn; phối hợp Sở Thông 
tin và Truyền thông xử lý 154 trường 
hợp vi phạm treo cáp viễn thông trên 
cột điện lực.

Trong công tác đầu tư xây dựng, 
hưởng ứng chủ đề “Năm thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển 
kinh tế - xã hội” của Thành phố, PC 
Đà Nẵng tập trung đầu tư, đảm bảo 
cấp điện các Khu dân cư, Khu công 
nghiệp, các phụ tải lớn và các công 
trình trọng điểm phục vụ giai đoạn 
khôi phục, phát triển của Thành phố. 
Đáng chú ý là các công trình Lắp máy 
biến áp thứ 2 TBA 110kV Hòa Liên; 
Cấp điện công viên phần mềm số 2 
và các phụ tải dọc đường Trần Phú, 
Như Nguyệt; xây dựng các đường 
dây 22kV nâng cao độ tin cậy cấp 
điện cho các Khu công nghiệp: KCN 
cao và khu CNTT tập trung… Đối với 
dự án Ngầm hóa lưới điện nội thị, 
bám sát lộ trình được UBND thành 
phố Đà Nẵng phê duyệt, Công ty tích 
cực phối hợp với các Sở ban ngành, 
đơn vị liên quan triển khai thi công 
02 tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái 
Tổ và thực hiện công tác thỏa thuận, 
thiết kế ngầm hóa đối với 04 tuyến 
đường nội thị (Ông Ích Khiêm, Lê 
Duẩn, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu) 
theo kế hoạch đề ra.

Đồng hành với tiến trình chuyển 
đổi số của Thành phố, PC Đà Nẵng 
tiếp tục triển khai kế hoạch giai đoạn 
2021-2022, có tính đến 2025 và tổ 
chức thực hiện đồng bộ với quá trình 
chuyển đổi số của EVN và EVNCPC, 
Công ty hoàn thành một số công tác 
nổi bật trong các lĩnh vực. Trong lĩnh 
vực kỹ thuật, Công ty đã bước đầu 
áp dụng quản lý lưới điện trung thế 
trên nền tảng thông tin địa lý GIS, 
có cơ chế cập nhật dữ liệu từ PMIS 
đảm bảo dữ liệu chỉ nhập từ một ứng 
dụng, sử dụng bản đồ nền địa chính 
của thành phố thuận tiện trong việc 
đồng bộ dữ liệu hạ tầng không gian 
của thành phố trong thời gian đến; 
chuyển đổi từ phương thức sửa chữa 
bảo dưỡng định kỳ sang bảo dưỡng 
thiết bị theo tình trạng thiết bị - RCM/
CBM cho 100% thiết bị tại TBA 110kV, 
máy biến áp phân phối, thiết bị đóng 
cắt trung áp.  

Đối với công tác kinh doanh & 
dịch vụ khách hàng, PC Đà Nẵng đã 
sử dụng hệ thống Thông báo tập 

trung do EVNCPC xây dựng để tăng 
sự hài lòng của khách hàng thông 
qua việc chủ động cung cấp đúng và 
kịp thời các thông tin cần thiết đến 
khách hàng theo đúng kênh giao 
tiếp khách hàng hay sử dụng. Triển 
khai vận động khách hàng đăng ký 
nhận thông báo qua Email, Zalo, App 
Chăm sóc khách hàng thay cho hình 
thức nhận tin nhắn SMS có nội dung 
đầy đủ và thân thiện hơn; bổ sung 
kênh thông tin Tiền điện trên App 
di động DANANG Smart City giúp 
khách hàng có thêm kênh thông tin 
sử dụng điện trên hệ sinh thái số của 
thành phố. Đồng thời, PC Đà Nẵng đã 
đề xuất Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp 
tục quan tâm, tạo điều kiện để Công 
ty tiếp tục cải thiện chất lượng dịch 
vụ, phục vụ nhân dân, khách hàng 
sử dụng điện trên địa bàn thành phố 
ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, PC Đà Nẵng đã chỉ đạo 
các Điện lực trực thuộc chú trọng 
công tác giảm tổn thất điện năng 
tổn thất điện năng, thường xuyên 
tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực 
hiện giảm tổn thất điện năng tại các 
đơn vị, sau đó phân tích, đánh giá xác 
định nguyên nhân gây ra tổn thất đối 
với các cấp điện áp. Các đơn vị tiếp 
tục nhận diện, khoanh vùng các khu 
vực nguy cơ cao xảy ra tổn thất điện 
năng thương mại và các giải pháp xử 
lý cho từng khu vực. Cũng như tăng 
cường công tác kiểm tra giám sát 
mua bán điện, phối hợp với chính 
quyền, Sở Công Thương và các cơ 
quan chức năng địa phương trong 
kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện 
và truy thu điện năng.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, 
PC Đà Nẵng tiếp tục tăng cường các 
giải pháp đảm bảo cung ứng điện 
an toàn, ổn định cho khách hàng, 
giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh 
tiến độ thi công các công trình điện, 
tiếp tục triển khai các hoạt động 
tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, 
an toàn, tổ chức tháng tri ân khách 
hàng… phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2022.

Anh Minh - V. Lâm
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Quyết tâm không để sự cố xảy ra

Khi mới đặt chân tới Trạm biến 
áp 220kV Vĩnh Yên, chúng tôi không 
khỏi ngạc nhiên bởi khung cảnh bên 
trong Trạm rất sạch sẽ, mọi thứ đều 
được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. 
Đội ngũ, cán bộ công nhân còn trẻ 
tuổi nhưng có chuyên môn, nghiệp 
vụ đảm bảo xử lý tốt các tình huống 
có thể gây sự cố tại trạm. Nhờ những 
nỗ lực cố gắng ấy, Trạm 220kV Vĩnh 
Yên đã đạt danh hiệu TBA không 
người trực tiêu biểu năm 2021 do 
PTC1 và Cờ thi đua của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia trao tặng vì 
có thành tích đặc biệt xuất sắc giai 
đoạn 2012-2021.

Theo anh Nguyễn Phúc Tiệp - 
Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động TBA 
220kV Vĩnh Yên: Trạm TBA 220kV Vĩnh 
Yên được xây dựng và vận hành tháng 
11/2006, trải qua hơn 17 năm xây 
dựng và phát triển, trạm đã đóng góp 
không nhỏ vào phát triển chung của 
Truyền tải điện Tây Bắc, nhu cầu phụ 
tải của tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân 
cận. Cuối năm 2019 Trạm 220kV Vĩnh 
Yên chuyển sang chế độ trạm điều 
khiển xa và do Tổ thao tác lưu động 
Vĩnh Yên trực tiếp quản lý, vận hành 
với 5 cán bộ, công nhân kỹ thuật”.

Hiện tại, Trạm 220kV Vĩnh Yên có 
nhiệm vụ cung cấp điện cho phụ tải 
thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và hỗ trợ công 
suất cho phụ tải tỉnh Phú Thọ và Hà 
Nội, với quy mô của trạm 220kV Vĩnh 
Yên gồm 2 ngăn lộ 220kV, 2 máy biến 
áp 250MVA, 6 xuất tuyến 110kV và hai 
ngăn lộ tụ bù 110kV-50MVAR.

Kể từ khi thành lập đến nay 
Trạm liên tục được đầu tư mở rộng 
và nâng công suất đáp ứng yêu cầu 
phụ tải. Tính riêng năm 2021, sản 
lượng điện qua trạm ước tính đạt 
2,5 tỷ kWh, phụ tải qua Trạm trung 
bình 70%, lúc cao điểm là 90% công 
suất định mức. Tính đến tháng 6 
năm 2022, Trạm nâng công suất giàn 
tụ bù ngang T102 từ 25MVAr lên 
50MVAr, tăng gấp 4 lần so với những 
ngày đầu Trạm được thành lập.

“Với cơ sở vật chất ban đầu còn 
nhiều thiếu thốn và nhiều khó khăn 

khác như: Trạm nằm trên khu vực 
đồng trũng nên nguy cơ bị ngập úng 
về mùa mưa bão; Phụ tải khu vực 
phát triển rất nhanh với nhiều khu 
công nghiệp và nhà máy lớn quan 
trọng, áp lực về việc đảm bảo cung 
cấp điện là rất lớn, nhưng với tinh 
thần yêu nghề, với sự đoàn kết của 
tập thể CBCNV. TBA 220kV Vĩnh Yên 
đã vượt qua mọi thách thức, với ý chí 
của những người quản lý vận hành 
trẻ tuổi ham học hỏi đã vận hành an 
toàn, ổn định trong nhiều năm qua, 
được các cấp lãnh đạo tặng nhiều 

TRẠM BIẾN ÁP TIÊU BIỂU
NÉT ĐẸP VĂN HÓA TRONG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Sau gần 25 năm triển khai, đến nay phong trào thi đua Trạm biến áp tiêu biểu đã thực sự trở 
thành nét văn hóa đẹp mang bản sắc riêng của lĩnh vực truyền tải điện. Điều đó được thể hiện 
rõ nét trong từng khâu quản lý, vận hành của mỗi đơn vị, trạm biến áp thuộc Công ty Truyền tải 
điện 1 (PTC1).

Các cán bộ công nhân kỹ thuật tại TBA 220 kV Vĩnh Yên mặc dù còn khá trẻ 
nhưng đã vững vàng cả về chuyên môn, nghiệp vụ.
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bằng khen, giấy khen và cờ thi đua 
cho cá nhân và tập thể.”, anh Nguyễn 
Phúc Tiệp chia sẻ thêm.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn 
hành lang lưới điện cũng như an ninh 
trật tự tại khu vực Trạm. Đơn vị đã lắp 
đặt hệ thống camera giám sát xung 
quanh Trạm để theo dõi, kịp thời 
phát hiện các sự cố, khiếm khuyết có 
nguy cơ xảy ra. Đồng thời 5 cán bộ, 
công nhân của Tổ thao tác lưu động 
ngoài việc duy trì công tác quản lý 
vận hành, thì họ cũng chính là những 
cán bộ tuyên truyền viên đến từng 
hộ dân sinh sống gần Trạm.

Cùng với đó, để kịp thời phát 
hiện các nguy cơ tiềm ẩn gây sự 
cố trên tuyến đường dây, các Đội 
Truyền tải và Trạm thường tổ chức 
soi phát nhiệt thiết bị; Kiểm tra tình 
trạng các thiết bị vận hành. Tổ chức 
tốt công tác an toàn và bảo hộ lao 
động; thường xuyên kiểm tra và 
tổ chức rút kinh nghiệm, bồi huấn 
nghiệp vụ, phát huy mạng lưới an 
toàn vệ sinh lao động hoạt động 
hiệu quả đúng nguyên tắc. Từ đó, 
không để xảy ra các trường hợp vi 
phạm quy trình, đảm bảo an toàn 
tuyệt đối trong quá trình vận hành 
và sửa chữa.

Ngoài ra, Tổ thác tác lưu động 
220kV thường xuyên tuyên truyền tới 
từng người, từng nhà, từng thôn đến 
xã phường huyện thị đã tạo ra một hệ 
thống mạng lưới bảo vệ các cấp. Phối 
hợp chặt chẽ với các ban ngành của 
địa phương, cũng như Công an các 
tỉnh, sở Công thương, nhờ sự hỗ trợ 
chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh góp phần 
nâng cao ý thức cho nhân dân các địa 

phương hiểu được hệ thống Truyền 
tải điện, ủng hộ và giúp đỡ trong 
công tác bảo vệ an toàn lưới. 

Trạm biến áp 220kV Vĩnh Yên 
đã được Ban phòng chống tỉnh Vĩnh 
Phúc đưa vào là 1 trong 81 cơ sở trọng 
điểm về phòng chống khủng bố trên 
địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm trạm đã 
phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc 
tỉnh lập phương án phòng chống 
khủng bố . Tháng 10/2015 Trạm đã 
phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, 
Ban chỉ Huy Quân sự tỉnh xây dựng 
kịch bản phòng chống khủng bố 
với mục tiêu là Trạm 220kV Vĩnh Yên 
và diễn tập phòng chống khủng bố 
được đánh giá là đơn vị hoàn thành 
tốt nhất trong các mục tiêu tham gia 
diễn tập của tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn hóa doanh nghiệp được 
thể hiện trong từng công việc hàng 
ngày

Chia sẻ về việc thể hiện nét đẹp 
văn hóa doanh nghiệp, anh Bùi Sơn 
Trường - Công nhân trực tiếp quản 
lý, vận hành tại TBA 220kV Vĩnh Yên, 
cho biết: “Thực hiện theo đúng giá 
trị cốt lõi về văn hóa của EVNNPT, thì 
khi tham gia phong trào Trạm biến 
áp tiêu biểu nhiệm vụ và trách nhiệm 
của chúng tôi đó là tính tuân thủ của 
các cán bộ công nhân viên, điều này 
được thể hiện rõ trong việc tuân thủ 

Trạm 220kV Vĩnh Yên luôn đảm bảo lịch trực tại nhà điều hành Trung tâm nhằm 
phát hiện sớm những khiếm khuyết không để sự cố xảy ra.

Tháng 6 năm 2022, Trạm nâng công suất giàn tụ bù ngang T102 từ 25MVAr lên 
50MVAr, tăng gấp 4 lần so với những ngày đầu Trạm được thành lập.
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quy trình, quy phạm, tuân thủ các 
chỉ đạo của cấp trên với mục tiêu cao 
nhất để lưới điện quốc gia được vận 
hành an toàn, ổn định và truyền tải 
liên tục và đây cũng chính là trách 
nhiệm của chúng tôi, làm được điều 
này cũng là thể hiện sự tận tâm của 
mỗi cán bộ công nhân viên đang 
công tác tại các TBA.”.

Đáng nói hơn, văn hóa doanh 
nghiệp còn được thể hiện trong công 
tác quản lý công cụ, dụng cụ phục vụ 
sản xuất luôn được đề cao. Trạm luôn 
hướng dẫn toàn thể CBCNV giữ gìn 
các trang thiết bị nhằm đảm bảo công 
cụ, dụng cụ luôn đặt đúng nơi quy 
định tránh để xảy ra mất mát hỏng 
hóc. Hàng năm được sự chỉ đạo của 
đơn vị, Trạm tiến hành kiểm kê đánh 
giá tình trạng công cụ, dụng cụ, nhà 
xưởng. Thường xuyên bảo dưỡng, 
bảo trì, sửa chữa công cụ, dụng cụ, 
nhà xưởng.

Ngoài ra, Tổ thao tác lưu động 
220kV Vĩnh Yên luôn chú trọng tổ 

chức bồi huấn đào tạo chuyên môn 
nghiệp vụ, cập nhật các thiết bị mới 
để bồi huấn kỹ thuật cho CBCNV đặc 
biệt là lực lượng QLVH. Trong các hội 
thi thợ giỏi Công ty Truyền tải điện 
1, an toàn vệ sinh viên giỏi, đặc biệt 
Trạm 220kV Vĩnh Yên đã có 05 thợ 
giỏi PTC1 trong đó có 01 giải nhất, 02 
giải ba; 01 giải khuyến khích ATVSV 
giỏi của Tổng công ty truyền tải điện 
Quốc gia.

Để đạt được những kết quả đó 
là nhờ sự lan tỏa từ phong trào Trạm 
đội tiêu biểu đến từng cán bộ công 
nhân viên của Truyền tải điện Tây 
Bắc nói riêng và cả Công ty Truyền 
tải điện 1 nói riêng. Chính những 
phong trào như vậy đã tạo nề nếp 
trong công tác quản lý kỹ thuật, 
quản lý vận hành, rèn luyện và xây 
dựng đội ngũ những người lính 
truyền tải điện có tác phong chuyên 
nghiệp, trình độ chuyên môn vững 
vàng, đáp ứng được yêu cầu, vị trí 
chức danh công việc.

Mặc dù cơ sở vật chất ban đầu 
còn nhiều thiếu thốn và khó khăn 
nhưng trong 17 năm xây dựng và 
phát triển, bằng tinh thần yêu nghề, 
với sự đoàn kết của tập thể CBCNV, 
TBA 220kV Vĩnh Yên đã vượt qua mọi 
thách thức, với ý chí của những người 
quản lý vận hành trẻ tuổi ham học hỏi 
đã vận hành an toàn, ổn định trong 
nhiều năm qua.

Với những nỗ lực ấy Trạm đã được 
các cấp lãnh đạo, chính quyền địa 
phương ghi nhận và tặng nhiều Bằng 
khen, Giấy khen và Cờ thi đua cho cá 
nhân và tập thể như: Năm 2015 Công 
an tỉnh Vĩnh Phúc đã có giấy khen cho 
đơn vị vì có thành tích xuất xắc trong 
công tác phối hợp, tổ chức luyện tập 
phương án phòng chống khủng bố; 
Tập thể lao động suất sắc EVN năm 
2018…. Đặc biệt năm 2022, Trạm biến 
áp 220kV Vĩnh Yên đã được EVNNPT 
khen thưởng thành tích đặc biệt xuất 
sắc nhiệm vụ giai đoạn 2012÷2021.

Quốc Chiêu

Đội Truyền tải điện Phú Thọ thuộc TTĐ Tây Bắc, luôn sẵn sàng về vật tư, trang thiết bị và con người để kịp thời ứng phó 
khi có thông báo hoặc phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra trên đường dây
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Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, đoàn đại 
biểu Quốc hội một số tỉnh làm việc với Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang 
Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần 
Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN, cùng các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng 
giám đốc, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nền tảng công dân số của các tỉnh/thành phố là một 
cấu phần quan trọng trong xây dựng trụ cột xã hội số của 
các tỉnh. Ứng dụng được phát triển hướng tới một kênh 
kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền.

Để đáp ứng nhu cầu cũng như tạo thuận tiện cho 
người dân trong việc tiếp cận gần hơn với các dịch vụ 
điện trên không gian mạng, EVN đã triển khai kết nối 
hệ sinh thái của EVN với nền tảng NDXP của Bộ Thông 
tin và Truyền thông  để cung cấp dịch vụ điện trên nền 

EVN KÍCH HOẠT KẾT NỐI NDXP 
CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TRÊN NỀN TẢNG 

CÔNG DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đã tổ chức nghi thức kích hoạt 
kết nối nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc 
gia (National Data Exchange Platform - NDXP) 
cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân 
số của một số tỉnh. Kết nối liên thông giữa 
EVN với các địa phương trên môi trường số 
làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và 
giao tiếp truyền thống của người dân, doanh 
nghiệp và chính quyền. Đồng thời, gia tăng 
lợi ích, tiết kiệm thời gian, chi phí và đồng bộ 
nguồn dữ liệu lớn. Qua đó, góp phần giúp EVN 
và các tỉnh, thành đẩy nhanh lộ trình chuyển 

đổi số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt kết nối NDXP cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân số của các tỉnh
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tảng công dân số của các tỉnh/thành. 
Qua đó,  cung cấp nhiều  tiện ích về 
dịch vụ điện thuận tiện cho khách 
hàng tại các tỉnh/thành, bao gồm: Tra 
cứu thông tin về điện; Đăng ký hợp 
đồng mua bán, thanh lý điện; Tra cứu 
hóa đơn tiền điện; Công ty Điện lực 
gửi thông báo tới khách hàng; Khách 
hàng gửi phản ánh tới Công ty Điện 
lực và Chính quyền….

Ngày 25/1/2022, UBND tỉnh 
Thái Nguyên có văn bản đề xuất EVN 
triển khai tích hợp các tiện ích, ứng 
dụng trên nền tảng Thái Nguyên 
ID. Sau một thời gian nỗ lực chuẩn 
bị và thực hiện từ 2 phía, EVN đã 
thống nhất đưa các tiện ích của EVN 
trên nền tảng Thái Nguyên ID vào 
hoạt động chính thức kể từ ngày 
1/6/2022. Đến nay, EVN đã xây dựng, 
hiệu chỉnh, bổ sung và hoàn thiện 
11 dịch vụ, tiện ích ngành Điện trên 
nền tảng này.

Khi kết nối với nền tảng Thái 
Nguyên ID,  các thông tin, dịch vụ 
ngành Điện đã liên thông và kết nối 
tiếp vào 2 nền tảng quốc gia là: nền 
tảng trao đổi dữ liệu quốc gia và nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc 
gia, để thực hiện tích hợp, cung cấp 
dịch vụ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia, chia sẻ dữ liệu với cơ 
sở dữ liệu về dân cư, tích hợp với các 

cổng thông tin của các Bộ, ngành 
và các nền tảng của các UBND tỉnh/
thành phố.

Hiện nay, EVN đang tích cực 
phối hợp với các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc 
Giang, Quảng Ninh, Đồng Nai, Thừa 
Thiên Huế để hoàn thành kết nối 
nền tảng công dân số với các tỉnh 
này,  tiến tới mở rộng ra nhiều tỉnh, 
thành trên cả nước nhằm kết nối liên 
thông, đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi 
số của EVN cũng như của các tỉnh/
thành phố.

Việc kết nối, liên thông với nền 
tảng NDXP và thông qua đó cung 
cấp dịch vụ điện qua các nền tảng 
công dân số của các tỉnh/thành 
phố  như Thái Nguyên đã, đang, sẽ 
tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, 
người dân sử dụng điện, gia tăng lợi 
ích cho các doanh nghiệp, các đối tác 
và các cơ quan quản lý nhà nước, bởi 
tất cả đều được thao tác đơn giản, 
thuận tiện trên môi trường số. Qua 
đó, góp phần thúc đẩy lộ trình xây 
dựng Chính phủ điện tử.

Triển khai “Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030” 
của Chính phủ, EVN đã thể hiện rõ 
vai trò tiên phong của doanh nghiệp 
nhà nước.  Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam  đã tiên phong kết nối hệ sinh 

thái của EVN với các nền tảng của 
quốc gia như: Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia, hệ thống hóa đơn điện 
tử của Tổng cục Thuế, Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư,... Trong đó, EVN 
kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư thông qua Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 
1/2/2022,  vượt tiến độ 4  tháng so 
với yêu cầu của Thủ tướng Chính 
phủ.  EVN  và các đơn vị thành viên 
cũng kết nối với ngân hàng, ví điện 
tử, Mobile Money, trung tâm hành 
chính công và cổng dịch vụ công các 
tỉnh, thành phố…. 

Theo Đề án tổng thể chuyển đổi 
số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 
Việt Nam đến năm 2022, tính đến 
năm 2025 (ban hành tháng 2/2021), 
EVN phấn đấu cơ bản hoàn thành 
chuyển đổi số vào cuối năm 2022 và 
trở thành doanh nghiệp số vào năm 
2025.  Giai đoạn 2021-2022, EVN và 
các đơn vị thực hiện chuyển đổi số 
trong 5 lĩnh vực (quản trị nội bộ, đầu 
tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh 
dịch vụ khách hàng, viễn thông và 
công nghệ thông tin), với 45 nhiệm 
vụ chính về ứng dụng công nghệ, 
100 mục tiêu phải đạt được.  Từ các 
mục tiêu lớn này, EVN và các đơn vị 
đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, 
toàn diện, bằng rất nhiều giải pháp. 

Tính đến tháng 9/2022, kết quả 
thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 
giai đoạn 2021-2022 của EVN đã đạt 
khối lượng bình quân 86,5%. Trong 
đó, một số lĩnh vực 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%)...

Trong thời gian tới, EVN mong 
muốn tiếp tục nhận được sự đồng 
hành, hỗ trợ và chia sẻ từ UBND các 
tỉnh trong việc đẩy mạnh kết nối liên 
thông thông tin ngành Điện trên nền 
tảng ID của các tỉnh/thành trong thời 
gian tới, nhằm tạo ra những đột phá 
để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 
số, góp phần cùng các địa phương 
thúc đẩy phát triển nền kinh tế số và 
xã hội số, gia tăng lợi ích cho người 
dân, doanh nghiệp, địa phương và 
quốc gia.

Trần Hiếu

Lãnh đạo EVN cùng lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Phúc, 
Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, 

đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại buổi lễ kích hoạt
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Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trường Đại 
học Hoàng gia Kỹ thuật Melbourn (RMIT) diễn 
ra chiều 17/10, tại Hà Nội.

Tham dự có  bà Rebecca Ball 
-  Cao ủy Thương mại, Ủy ban 
Thương mại và Đầu tư Úc tại 

Việt Nam và Campuchia;  bà Nguyễn 
Hoa - Giám đốc Phát triển Kinh doanh 
Cấp cao, Ủy ban Thương mại và Đầu 
tư Úc; Giáo sư Peter Coloe - Phó Chủ 
tịch Đại học RMIT & Chủ tịch RMIT 
Việt Nam; bà Dương Hồng Loan 
- Giám đốc Chiến lược và quan hệ đối 
ngoại, RMIT Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam có Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm; đại diện lãnh đạo các 
ban chuyên môn của EVN, lãnh đạo 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và 
Tổng công ty Phát điện 1.

Thỏa thuận hợp tác (MOA) được 
ký với mục đích thiết lập chương trình 
hợp tác, nâng cao mối quan hệ giữa 
EVN và RMIT  trong lĩnh vực nghiên 
cứu, đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực.

Thời hạn của thỏa thuận hợp tác 
là giai đoạn  2023- 2025 với các mục 
tiêu: Nâng cao năng lực nghiên cứu và 
giải pháp cho sự tăng trưởng và phát 
triển trong tương lai của EVN;  Nâng 
cao năng lực lực lượng lao động EVN 

thông qua các hoạt động đào tạo, 
hội thảo (trong nước và quốc tế), bao 
gồm cả đào tạo sau đại học; Cung cấp 
cơ hội thực tập, học tập kết hợp làm 
việc và phát triển nghề nghiệp cho 
sinh viên RMIT.

Phát biểu tại lễ ký kết,  Giáo sư 
Peter Coloe - Phó Chủ tịch Đại học 
RMIT & Chủ tịch RMIT Việt Nam cho 
biết, qua hơn hai thập niên hiện 
diện tại Việt Nam, RMIT tự hào là cơ 
sở giáo dục quốc tế uy tín cho công 
tác phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao trong lĩnh vực chuyển đổi 
số, phát triển bền vững. Sự hợp tác 
giữa EVN và RMIT ngày hôm nay được 
phát triển từ tầm nhìn, sứ mệnh của 
hai bên  nhằm đóng góp và dẫn dắt 
quá trình chuyển đổi số  tại EVN nói 
riêng và tại Việt Nam nói chung.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN 
Võ Quang Lâm,  sau khi ký kết thỏa 

thuận hợp tác, RMIT sẽ có  những kế 
hoạch hỗ trợ EVN thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng 
và hiệu quả hơn. Với việc ký kết MOA 
lần này, hai bên đã thiết lập và nâng 
cao chương trình hợp tác trong lĩnh 
vực nghiên cứu, đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực.

Cụ thể, RMIT cam kết sẽ tìm 
kiếm các nguồn tài trợ cho các hoạt 
động hợp tác như quỹ học bổng, quỹ 
nghiên cứu khoa học,… dành cho 
EVN. Dự kiến cuối năm 2022 hoặc đầu 
năm 2023, RMIT sẽ phối hợp với EVN 
tổ chức hội thảo về blockchain cho 
cán bộ quản lý. Các chương trình đào 
tạo sau đại học cho CBCNV EVN, các 
chương trình bố trí sinh viên RMIT đi 
thực tập tại EVN cũng sẽ được triển 
khai trong giai đoạn này.

Đình Ngà

EVN KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC 
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA KỸ THUẬT MELBOURN (RMIT)

Giáo sư Peter Coloe, Phó Chủ tịch Đại học RMIT & Chủ tịch 
RMIT Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại Lễ ký kết.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
và Trường Đại học Hoàng gia Kỹ thuật Melbourn (RMIT)
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Đẩy mạnh công cuộc chuyển 
đổi số của Việt Nam

Cùng nhận giải với EVN còn có 
02 đơn vị trực thuộc Tập đoàn cũng 
được vinh danh gồm:  Tổng công 
ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) 
ở hạng mục “Sản phẩm, giải pháp 
chuyển đổi số vì cộng đồng”; Công 
ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ 
thông tin ở hạng mục “Sản phẩm, giải 
pháp công nghệ số tiêu biểu”.

Ông Nguyễn Quân – Nguyên Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải 
thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, đánh 
giá: “EVN là một trong những tập 
đoàn kinh tế đi đầu trong chuyển đổi 
số. Chúng tôi đã 4 lần giải thưởng cho 
EVN, để ghi nhận những nỗ lực của 
tập đoàn trong việc  chuyển đổi số 
các hoạt động của doanh nghiệp, 
thực hiện chương trình chuyển đổi số 
quốc gia của Chính phủ. Tôi tin rằng, 
trong thời gian tới, EVN sẽ chuyển đổi 
số toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa để 
phục vụ lợi ích của doanh nghiệp 
cũng như người dân”.

Trở thành một trong 07 doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển 
đổi số xuất sắc năm 2022, EVN đã 
có nhiều đóng góp tích cực trong 
việc góp phần đẩy mạnh công cuộc 
chuyển đổi số, phát triển kinh tế số 
của Việt Nam.

Để đoạt được giải thưởng quan 
trọng này, EVN cùng với 49 doanh 
nghiệp, tập đoàn công nghệ, cơ quan 
nhà nước, đã vượt qua hơn 400 hồ sơ 
dự thi chung khảo của 5 hạng mục: 
Sản phẩm dịch vụ, giải pháp số tiêu 
biểu; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
chuyển đổi số xuất sắc; Cơ quan nhà 
nước chuyển đổi số xuất sắc; Sản 

phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì 
cộng đồng; Sản phẩm, dịch vụ, giải 
pháp doanh nghiệp nước ngoài. 

Các giải pháp ứng dụng tiêu 
biểu về chuyển đổi số giúp EVN trở 
thành doanh nghiệp số xuất sắc năm 
2022, bao gồm: hệ thống phần mềm 
Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS 2.0); 
giải pháp cổng thông tin điện tử EVN 
và số hóa nghiệp vụ hành chính văn 
phòng (EVNPortal); giải pháp Quản lý 
sửa chữa bảo dưỡng theo điều kiện 
vận hành (CBM); ứng dụng phục vụ 
người lao động trong Tập đoàn Điện 
lực Việt nam (SmartEVN); giải pháp 
tích hợp với Cơ sở dữ liệu (CSDL) dân 
cư thông qua Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia vào hệ thống thông tin 
quản lý khách hàng sử dụng điện 
(CMIS 3.0).

Các giải pháp này tập trung 
trong 4 lĩnh vực trọng tâm trong 
chuyển đổi số của EVN. Ở lĩnh vực 
quản trị, hiện 100% đơn vị thành viên 
của tập đoàn đã áp dụng hệ thống 
Digital – Office, 100% báo cáo được 
luân chuyển dưới dạng điện tử, 100% 

các cán bộ quản lý được cấp chữ ký 
số. EVN đã hoàn thành kết nối giữa hệ 
thống văn phòng số (Digital Office) 
với trục liên thông văn bản quốc gia 
và chính thức sử dụng từ 01/01/2020, 
không sử dụng văn bản giấy, kết nối 
tới gần 200 cơ quan gồm Chính phủ, 
Bộ, ngành, các cơ quan hành chính 
Trung ương, địa phương.

Về số hóa lĩnh vực đầu tư xây 
dựng, EVN và các đơn vị thành viên 
đã ứng dụng sổ nhật ký công trình 
điện tử, biên bản nghiệm thu điện 
tử và quản lý hồ sơ dự án điện tử… 
Trong 3 tháng đầu năm 2022, đã triển 
khai áp dụng hồ sơ điện tử cho 2.950 
dự án, 1.207 dự án áp dụng chữ ký số, 
160 dự án áp dụng sổ nhật ký công 
trình điện tử; hoàn thành thử nghiệm 
và triển khai AI trong phân tích hình 
ảnh giám sát thi công và ứng dụng 
công nghệ mới như 3D, UAV, BIM từ 
khâu khảo sát thiết kế đến khâu triển 
khai dự án.

Ở lĩnh vực sản xuất, EVN đã hoàn 
thành cập nhật 97,3% dữ liệu thiết bị 
điện đang vận hành tại các nhà máy, 

EVN -  DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ XUẤT SẮC VIỆT NAM NĂM 2022

Chiều ngày 9/10/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vinh dự được nhận giải Doanh 
nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2022 tại Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital 
Awards 2022” do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Đây là lần thứ tư liên tiếp trong 5 năm giải thưởng 
tổ chức, EVN được vinh danh ở hạng mục này.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đại diện EVN nhận giải thưởng tại buổi lễ
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đường dây truyền tải từ 110kV đến 
500kV. Trong công tác sửa chữa 
bảo dưỡng khai thác hiệu quả thiết 
bị, tập đoàn đã triển khai áp dụng 
sửa chữa theo phương pháp tiến 
tiến như RCM (bảo dưỡng theo độ 
tin cậy) đối với các nhà máy và CBM 
(bảo dưỡng theo điều kiện) đối với 
lưới điện. Đặc biệt, đã thử nghiệm 
thành công áp dụng AI trong phân 
tích hình ảnh, nhận diện 20 đối 
tượng thiết bị trên đường dây phục 
vụ công tác giám sát vận hành, 
phát hiện tình trạng bất thường 
của các đường dây truyền tải.

Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ 
khách hàng là điểm sáng của EVN 
trong công tác chuyển đổi số, mang 
lại tối đa các tiện ích cho khách 
hàng sử dụng điện. Đến nay, EVN 
đã lắp đặt 21,1 triệu công tơ điện 
tử, đạt 70,9% tổng số công tơ trên 
lưới, là cơ sở quan trong để thu thập 
và khai thác dữ liệu phục vụ khách 
hàng. EVN cũng đã cung cấp 100% 
dịch vụ điện trực tuyến; kết nối đa 
kênh, đa nền tảng trên môi trường 
số, giúp khách hàng sử dụng điện 
có thể đăng kí dịch vụ, kết nối với 
ngành Điện mọi lúc, mọi nơi, 24/7.

Ngoài 4 lĩnh vực trọng tâm 
trên, EVN cũng không ngừng nâng 
cao năng lực hạ tầng viễn thông, 
ứng dụng các nền tảng công nghệ 
số trong khai thác và triển khai các 
dịch vụ công nghệ thông tin; xây 
dựng nền tảng và kiến trúc CNTT, 
hệ sinh thái số linh hoạt, tăng 
cường khai thác tối đa các dịch vụ, 
dữ liệu dùng chung để đẩy nhanh 
quá trình xây dựng và triển khai 
các chương trình chuyển đổi số 
trong EVN.

Tính đến tháng 9/2022, kết 
quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi 
số giai đoạn 2021-2022 của EVN đã 
đạt khối lượng bình quân 85,5%. 
Với việc chuyển đổi số mạnh mẽ 
trên mọi lĩnh vực hoạt động, EVN 
đang hướng tới mục tiêu cơ bản 
hoàn thành chuyển đổi số vào cuối 
năm 2022 và hướng tới hoạt động 
theo mô hình doanh nghiệp số vào 
năm 2025.

Hoàng Phượng

PC THỪA THIÊN HUẾ CHUNG TAY ỦNG HỘ 
THÁNG CAO ĐIỂM “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2022

Ngày 7/10, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, ông 
Trần Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã trao số tiền 40 triệu 
đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Đình Luân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã trình bày báo cáo kết quả vận động 
Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội tỉnh năm 2022, đồng 

thời cảm ơn sự có mặt và tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
tôn giáo và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay, giúp đỡ hỗ 
trợ các hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, hưởng ứng tháng “Vì người nghèo” năm 2022 nhằm tuyên 
truyền, vận động và lan tỏa sự đồng tỉnh và ủng hộ của toàn thể cán bộ, công 
nhân viên (CBCNV). Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc và Ban thường vụ 
Công đoàn PC Thừa Thiên Huế thống nhất vận động CBCNV trong toàn Công 
ty đóng góp mỗi người 1 ngày lương để ủng hộ các quỹ: Hỗ trợ Quỹ “Vì người 
nghèo” tỉnh Thừa Thiên Huế, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “trẻ em khuyết tật” 
và các tổ chức xã hội, từ thiện khác trong năm 2022…

Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trao 
số tiền 40 triệu đồng ủng hộ tại buổi Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người 

nghèo” năm 2022

Tại buổi lễ phát động, ông Trần Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Công 
ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã thay mặt Công ty trao số tiền ủng hộ 40 triệu 
đồng trích từ nguồn quỹ Vì người nghèo và đền ơn đáp nghĩa Công ty nhằm 
chung tay, giúp đỡ người nghèo trong tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống, 
chung sức, chung lòng cùng toàn tỉnh thực hiện thành công chương trình 
mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

“Đây là việc làm có ý nghĩa là truyền thống lâu đời, là nét đẹp văn hóa, 
là hành động ý nghĩa, trở thành sợi dây gắn kết, cùng cộng đồng chung tay 
vượt qua khó khăn, thách thức” - Ông Trần Văn Minh nhấn mạnh.

Việc tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo luôn được CBCNV PC Thừa 
Thiên Huế thường xuyên quan tâm, tham gia ủng hộ bằng những hoạt động 
thiết thực trong công cuộc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Nguyễn Anh Tuấn
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Chiều 18/10 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) tổ chức vinh danh 122 thợ giỏi 
cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022. Đây 
là những cá nhân ưu tú, đạt thành tích cao trong 
Hội thi Thợ giỏi EVN vừa qua.

Dự và trao khen thưởng cho các đoàn, 
cá nhân tại  lễ vinh danh có ông Dương 
Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐTV EVN;  ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư 
Thường trực Đảng uỷ EVN; ông Trần Đình Nhân – 
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; các thành 
viên Hội đồng thành viên, các phó tổng giám đốc 
EVN, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV 
EVN thay mặt lãnh đạo EVN  biểu dương thành 
tích của các thí sinh tại  Hội thi Thợ giỏi EVN 
2022. Kết quả này cho thấy đội ngũ lao động của 
các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam đã có sự tiến bộ đáng kể về chất lượng, chủ 
động  nắm bắt  công nghệ,  làm chủ trang thiết 
bị hiện đại, sử dụng sáng tạo các các công cụ, 
phương tiện vận hành tiên tiến, phong cách làm 
việc chuyên nghiệp.

Ông Dương Quang Thành  đề nghị các lãnh 
đạo các đơn vị cần quan tâm, tạo điều kiện hơn 
nữa, có chế độ đãi ngộ tương xứng với đóng góp 
của những công nhân viên, lao động giỏi, tạo điều 
kiện cho đội ngũ thợ giỏi phát huy hết năng lực 
của mình. Đồng thời,  tăng cường công tác phát 
triển nguồn nhân lực, chăm sóc, đào tạo đội ngũ 
cán bộ, công nhân viên ngày càng có chất lượng 
cao, chuyên nghiệp.

Hội thi thợ giỏi EVN được tổ chức nhằm nâng 
cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ 
thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong 
công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao 
động trực tiếp tại các đơn vị trong Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam. Tạo điều kiện cho đội ngũ lao động 
giỏi thể hiện trình độ lý thuyết và thực hành nghề 
nghiệp của mình, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm giữa các đơn vị với nhau. Đồng thời, đánh 
giá chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp làm cơ 
sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng 
cao chất lượng lao động và thúc đẩy phong trào 
lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và an toàn.

Dương Phúc

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN 
trao Bằng khen cho các cá nhân

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN trao cờ khen thưởng 
cho các đơn vị đoạt giải Nhất của các khối trong hội thi

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN trao Bằng khen 
cho các cá nhân

EVN TỔ CHỨC LỄ VINH DANH THỢ GIỎI 
CẤP TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NĂM 2022
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Từ ngày 24 – 27/10 tại Hà Nội, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối 
hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức 
(GIZ) tổ chức Tọa đàm Chuyển dịch 
năng lượng công bằng, Chuyển đổi số 
và Bình đẳng giới. 

Dự khai mạc tọa đàm chiều 
24/10 tại Hà Nội có ông Võ 
Quang Lâm - Phó Tổng giám 

đốc EVN; bà Regina Ecker - Giám đốc 
Quốc gia Tổ chức Hợp tác phát triển 
Đức tại Việt Nam - Lào.

Các chuyên gia, khách mời  có: 
ông Peter Govindasamy - Chủ tịch Ủy 
ban Chuyên gia về tác động của việc 
thực hiện các biện pháp ứng phó tại 
Katowice, Công ước khung Liên Hợp 
Quốc về Biến đổi khí hậu;  ông Koos 
Neefjes - Chuyên gia Biến đổi khí 
hậu và Giám đốc Climate Sense Việt 
Nam; bà Vũ Chi Mai - chuyên gia cao 
cấp của GIZ; bà Julia Behrens - Giám 
đốc chương trình Biến đổi khí hậu và 
Năng lượng khu vực châu Á tại Viện 
FES; Ông Phạm Ngọc Toàn - Viện Khoa 
học Lao động và Xã hội, thuộc Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội;  ông 
Võ Xuân Hoài – Phó Giám đốc Trung 
tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Tọa đàm của  GIZ và EVN  phối 
hợp tổ chức là cơ hội để các bên 
có thể trao đổi, nắm bắt các xu 
hướng mới về chuyển dịch năng 
lượng, chuyển đổi số cũng như các 
hoạt động về bình đẳng giới trong 
ngành năng lượng tại Việt Nam và 
trên thế giới.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm,  việc chuyển dịch năng 
lượng công bằng sẽ thay đổi mọi khía 
cạnh của xã hội và tạo ra nhiều cơ hội 
việc làm, ngành nghề mới, cũng như 
tạo điều kiện cho phụ nữ trở thành 
động lực góp phần phát triển ngành 
năng lượng xanh ở Việt Nam.

EVN VÀ GIZ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ CHUYỂN DỊCH 

NĂNG LƯỢNG CÔNG BẰNG, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu khai mạc tọa đàm

Bà Regina Ecker, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hợp tác phát triển Đức 
tại Việt Nam - Lào phát biểu
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Trong ngày đầu tiên của 
chương trình, các đại biểu đã nghe 
các bài trình bày của các chuyên gia 
về  chuyển dịch năng lượng công 
bằng và  chuyển đổi số trong quá 
trình chuyển dịch năng lượng, đồng 
thời tham gia hai phiên tọa đàm với 
nội dung: “Các điều kiện cho chuyển 
dịch năng lượng công bằng ở Việt 
Nam” và “Chuyển đổi số để thực hiện 
hóa mục tiêu giảm phát thải các-bon”.

Bà Regina Ecker - Giám đốc Quốc 
gia Tổ chức Hợp tác phát triển Đức 
tại Việt Nam – Lào, cho biết  GIZ  sẽ 
luôn hỗ trợ và hợp tác một cách tích 
cực với Việt Nam nói chung, EVN nói 
riêng để góp phần thúc đẩy  lộ trình 
phát triển năng lượng bền vững ở 
Việt Nam, trong đó có việc thực hiện 
chuyển đổi năng lượng một cách 
công bằng, đồng thời thúc đẩy  Việt 
Nam đạt được các cam kết đối với việc 
giảm phát thải khí nhà kính.

Theo các chuyên gia, việc 
chuyển dịch năng lượng mang lại 
nhiều cơ hội hơn rủi ro cho Việt Nam 
về cả kinh tế, xã hội và môi trường. 
Trong đó, một số thách thức cần đặc 
biệt chú ý trong quá trình bắt đầu 

chuyển dịch năng lượng để đảm bảo 
tính công bằng là: rủi ro xung đột 
đất đai, đảm bảo sinh kế và việc làm 
cho người dân địa phương, đào tạo 
nghề và chuẩn bị nguồn nhân lực, 
đảm bảo chế độ phúc lợi và quyền 
lao động cơ bản...

Các chuyên gia cũng  cho rằng, 
để đạt được mục tiêu hài hoà lợi ích 
các bên liên quan, việc cần ưu tiên 
hơn hết chính là thúc đẩy trao đổi 
thông tin và học hỏi từ các quốc gia 
có bối cảnh tương đồng với Việt Nam.

Cùng với quá trình điện khí hoá 
đang diễn ra rất tích cực và sự phát 
triển của các nguồn năng lượng 
phân tán, chuyển đổi số đang góp 
phần giảm bớt  chênh lệch cung - 
cầu năng lượng, đồng thời tạo các 
nền tảng số để các khách hàng tiêu 
thụ năng lượng có thể tương tác 
trực tiếp trong việc cân bằng cung - 
cầu theo thời gian thực. Chuyển đổi 
số có thể khuyến khích người tiêu 
dùng thuộc mọi thành phần phụ tải 
tham gia tích cực vào các hoạt động 
của hệ thống năng lượng. Các công 
nghệ số có tiềm năng thúc đẩy các 
hệ thống năng lượng ở Việt Nam 

theo hướng tăng cường kết nối, 
hoạt động thông minh, hiệu quả, 
đáng tin cậy và bền vững.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm nhấn mạnh, những vấn đề 
được trao đổi trong chương trình đều 
xoay quanh các vấn đề mà  ngành 
Điện Việt Nam và ngành Điện thế giới 
rất quan tâm, đó là tính phân tán của 
các nguồn  năng lượng, phấn đấu 
giảm phát thải các-bon,  xu hướng 
chuyển đổi số và tăng cường vai trò 
của nữ giới trong chuyển đổi số.

Phó Tổng giám đốc EVN cũng 
gửi lời  cảm ơn các chuyên gia, các 
khách mời và  đối tác của GIZ đã 
tham gia chương trình tọa đàm, 
cũng như đã hỗ trợ EVN  trong thời 
gian qua, đồng thời mong muốn tiếp 
tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác 
của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức 
trong thời gian tới. 

Ngày làm việc thứ hai của 
chương trình tọa đàm sẽ đi sâu vào 
các nội dung: Chuyển đổi số để thúc 
đẩy phát triển ngành Điện và Chuyển 
đổi số để góp phần tăng cường vai trò 
của nữ giới. 

Di Linh

Chương trình tọa đàm được trực tuyến đến các đơn vị thành viên của EVN

Ñieän & Ñôøi soáng     44

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Theo đó, trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn đang 
diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế thế giới, trong nước 
có nhiều biến động, giá cả vật tư, thiết bị, các dịch vụ sản 

xuất tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu 
SXKD nhưng dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) và Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể cán bộ công nhân 
viên ngành điện Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, 
hoàn thành tốt kế hoạch được giao. 

Bên cạnh nhiệm vụ then chốt là hoàn thành các chỉ tiêu sản 
xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính được EVNNPC giao, 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức triển khai thực hiện công tác 
sản xuất kinh doanh khác nhằm nâng cao thu nhập cho người lao 
động, tăng lợi nhuận cho đơn vị. Từ đó kiểm soát và khai thác tốt 
về góc độ kỹ thuật như nâng cao chỉ số tin cậy cung cấp điện, góc 
độ kinh doanh mang lại chuỗi lợi ích cho khách hàng. 

Cụ thể, các công tác kinh doanh khác đang được PC Hà Tĩnh 
triển khai đem lại hiệu quả bao gồm: Tư vấn giám sát; Tư vấn 
thiết kế; Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ; Sửa chữa thí 
nghiệm điện; Quản lý vận hành thuê lưới điện cho khách hàng; 
Nghiệm thu; Đào tạo; Quản lý dây, cáp viễn thông và thông tin 
của các đơn vị khác treo trên cột điện; Làm đầu cáp; Xây lắp, 
cùng một số các công tác khác….

Trong những năm qua, Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã và đang nỗ 
lực, phấn đấu không ngừng nhằm thực 
hiện tốt vai trò đảm bảo cung cấp điện 
an toàn, ổn định, đáp ứng  nhu cầu sản 
xuất kinh doanh, an sinh xã hội và sinh 
hoạt của nhân dân và các sự kiện chính 
trị diễn ra trên địa bàn tỉnh nhà. Bên 
cạnh đó, ngoài các chỉ tiêu nhiệm vụ 
chính, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
khác đã và đang được lãnh đạo Công ty 
đẩy mạnh triển khai và đem lại hiệu quả.

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ ĐIỆN 
HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

PC HÀ TĨNH 
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PC ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC SINH HOẠT KIỂM TRA VIÊN 
KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Vừa qua, PC Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt kiểm tra viên 
9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quý 4/2022.

Tham dự sinh hoạt có Phó giám đốc Bùi Đỗ Quốc Huy 
và lãnh đạo các phòng: Kinh doanh, TTBVPC; Phó giám 

đốc Kinh doanh, Trưởng, Phó phòng Kinh doanh và lực 
lượng kiểm tra viên các điện lực.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Trong 9 tháng năm 2022,  Phòng KTGSMBĐ đã tổ 
chức kiểm tra các chuyên đề về công tác quản lý kìm niêm, 
công tác quản lý các TBA chuyên dùng tại các điện lực, kiểm 
tra hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà, phúc tra áp 
giá theo kế hoạch 1040/DNPC-KD+KTGSMBĐ,  rà soát  hồ 
sơ vi phạm sử dụng điện năm 2022.

Ngoài ra, Phòng KTGSMBĐ còn phối hợp cùng 
Phòng  Kinh doanh  kiểm tra hồ sơ giảm giá điện, giảm 
tiền điện do ảnh hưởng Covid-19 năm 2021, hồ sơ thanh 
toán tiền mặt trời mái nhà, kiểm tra công tác chỉnh trang 
lưới điện, rà soát khách hàng không sử dụng điện trong 6 
tháng; đặc biệt, thường xuyên kiểm tra công tác quản lý 
đo đếm, áp giá bán điện tại các TBA có tổn thất biến động 
> 5%, qua đó kịp thời phát hiện các tồn tại và kiến nghị các 
điện lực lập kế hoạch khắc phục.

Tính đến 30/9/2022, toàn Công ty đã phát hiện và 
lập hồ sơ 706 vụ vi phạm sử dụng điện trong đó có 23 vụ 
trộm cắp điện (có 3 vụ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử 
lý theo NĐ 17/2022/NĐ – CP ngày 31/01/2022), 526 vụ vi 
phạm giá và 157 vi phạm khác, truy thu 20.589kWh tương 
đương số tiền 1,15 tỷ đồng, đạt 157,96% kế hoạch 9 tháng 
và đạt 105,12% kế hoạch năm 2022.

Tại buổi sinh hoạt, lực lượng kiểm tra viên đã thảo 
luận và tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho việc thực hiện 
áp giá bán điện cho ký túc xá sinh viên, sinh viên, người 
lao động thuê nhà... Phó giám đốc Bùi Đỗ Quốc Huy cũng 
đã giải đáp vướng mắc của các đơn vị trong việc thực hiện 
Nghị định 17/2022/NĐ - CP ngày 31/01/2022 của Chính 
phủ, đóng góp ý kiến cho dự thảo thông tư Quy định về 
kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết 
tranh chấp hợp đồng mua bán điện thay thế cho Thông tư 
số 27/2013/TT-BCT và TT số 31/2018/TT-BCT.

Bình An

Tính riêng trong năm 2021, doanh thu và lợi 
nhuận của công tác sản xuất khác của Công ty chủ yếu 
từ dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ (chiếm 
59,2% doanh thu và 54,8% lợi nhuận). Phần còn lại 
đến từ hoạt động quản lý vận hành thuê lưới điện cho 
khách hàng và các công tác khác. Các công tác này đã 
góp phần làm tăng lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch năm 
được Tổng công ty giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, căn cứ kế 
hoạch Tổng công ty giao, trong 9 tháng đầu năm 2022 
lãnh đạo PC Hà Tĩnh đã tiến hành giao chỉ tiêu Dịch 
vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ cho các Điện lực 
trực thuộc. Từ đó, các đơn vị đã bắt đầu quan tâm, đẩy 
mạnh công tác SXKD khác. Một số đơn vị thực hiện 
tăng doanh thu tương đối tốt như Đội Hotline (64,8%), 
ĐL Thạch Hà (18,6%). Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ 
tiếp tục các phương án đẩy mạnh các hạng mục SXKD 
khác nhằm phấn đấu từng bước đạt kết quả so với kế 
hoạch giao.

Mặt khác, Công ty đã tập trung nhiều biện pháp, 
giải pháp, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, làm 
việc với khách hàng về việc thuê quản lý vận hành lưới 
điện. Đây được coi là dịch vụ rất tiềm năng đem lại lợi 
nhuận lâu dài cho Công ty.

Toàn Công ty có 1.087 TBA/1.106 MBA và 340,99km 
đường dây trung thế, 80.15km đường dây hạ thế thuộc 
tài sản khách hàng. Theo đó, Công ty đã thực hiện ký 
kết 94 hợp đồng QLVH thuê trong thời gian 01 năm. 

Về dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ, trong 
tháng 9, doanh thu toàn Công ty là 420 triệu đồng, lũy 
kế 9 tháng đầu năm đạt 2,265 tỷ đồng, thực hiện 39% 
kế hoach Tổng Công ty giao. Các đơn vị thực hiện tốt so 
với kế hoạch giao là Điện lực Hồng Lĩnh (65%), Điện lực 
Vũ Quang (58%)

Song song với đó, trong công tác nghiệm thu, 
từ đầu năm đến nay, Công ty đã ký kết 53 hợp đồng 
nghiệm thu công trình điện. Về công tác xây lắp 
(Hotline), Công ty đã ký kết 16 hợp đồng thi công, với 
tổng giá trị 710 triệu đồng, doanh thu đạt 305% kế 
hoạch năm 2022. 

Thời gian tới, ban lãnh đạo PC Hà Tĩnh sẽ tiếp tục 
bám sát chỉ đạo và kế hoạch của Tổng Công ty giao, 
không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ điện phục 
vụ khách hàng, đôn đốc các Điện lực triển khai làm việc 
với khách hàng, tuyên truyền, vận động khách hàng 
thực hiện theo quy định của Nhà nước nhằm đẩy mạnh 
công tác này. Những kết quả đã đạt được trong công 
tác sản xuất kinh doanh khác đã góp phần bổ sung 
nguồn thu ổn định, tăng doanh thu và lợi nhuận làm 
cơ sở tăng hiệu quả hoạt động SXKD – ĐTXD – Tài chính 
của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, phấn đấu hoàn thành kế 
hoạch Tổng công ty giao.

Quỳnh Trâm 
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Cụ thể, điện thương phẩm 
tháng 9 năm 2022 thực hiện 
8,03 tỷ kWh, tăng 9,29% so với 

tháng 9 năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu 
năm toàn Tổng công ty đạt 64,755 
tỷ kWh, tăng trưởng 5,19% so với 
cùng kỳ. Trong đó thành phần công 
nghiệp xây dựng chiếm 63,52% và 
tăng 4,78%, thành phần quản lý tiêu 
dùng chiếm 29,55% và tăng 3,57%, 
thành phần thương nghiệp dịch vụ 
chiếm 2,47% và tăng 12,81% so với 
cùng kỳ. Tổng công ty Điện lực miền 
có điện thương phẩm dẫn đầu trong 
toàn Tập đoàn.

Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 
tháng thực hiện là 4,33%, giảm 0,67% 
so với cùng kỳ 2021. Tỷ lệ   tổn thất 
điện năng  các cấp điện áp đều giảm 
so với cùng kỳ, đặc biệt lưới điện 
trung hạ áp. Độ tin cậy cung cấp điện 
lũy kế 9 tháng,  MAIFI: 4,65 lần, SAIDI: 
1363,8 phút, SAIFI: 10,48 lần.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 
toàn Tổng công ty tiếp nhận giải 
quyết cấp điện cho 1.909 khách hàng 
trung áp, thời gian trung bình giải 
quyết các thủ tục của ngành điện là 
3,78 ngày, giảm 3,22 ngày so với quy 
định của Tập đoàn; giảm 0,37 ngày so 
với cùng kỳ 2021.

Lãnh đạo EVNNPC đã  và đang 
chỉ đạo các Công ty Điện lực tiếp tục 
thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh 
tỷ lệ   khách hàng thanh toán tiền 
điện không sử dụng tiền mặt, đến 
hết tháng 09/2022 đạt 82,66% vượt 
11,26% so với chỉ tiêu Tập đoàn giao.

Đối với công tác ký thỏa thuận 
điều chỉnh phụ tải (DR) tính đến hết 
tháng 9/2022, có 2.210/2.265 khách 

hàng< 3 triệu kWh đã ký biên bản thỏa 
thuận chiếm tỷ lệ 97,57%; 1.302/1.380  
khách hàng > 3 triệu kWh đã ký biên 
bản thỏa thuận chiếm tỷ lệ 94,34%.

Về công tác Đầu tư xây dựng, tính 
đến hết tháng 9, Tổng công ty đã khởi 
công 7 dự án theo kế hoạch tháng 
(bằng 116,7% so với cùng kỳ năm 
2021). Lũy kế 9 tháng đã khởi công 69 
dự án và bằng 109,5% cùng kỳ năm 
2021; Tháng 9 đóng điện 4 dự án, lũy 
kế 9 tháng đã đóng điện 28/79 dự án.

Trong 3 tháng cuối năm, lãnh 
đạo EVNNPC đã và đang sát sao yêu 
cầu các Đơn vị trực thuộc cần phải 
chủ động, bám sát kế hoạch của Tổng 
công ty. Đảm bảo công tác vận hành 
và quản lý đường dây vận hành an 
toàn, giảm thiểu sự cố.  Trong công 
tác Kinh doanh và dịch vụ khách 
hàng tăng cường giám sát, kiểm tra, 
phúc tra phản ánh của khách hàng, 

phân tích đánh giá các lỗi liên quan 
đến phản ánh không hài lòng của 
khách hàng để đề xuất xử lý theo quy 
định; Tăng cường kiểm tra kiểm soát 
an toàn lao động trực tiếp tại hiện 
trường và qua hình ảnh trên ECP.

Cùng với đó, Tổng công ty đã 
yêu cầu các Ban Quản lý dự án và các 
Công ty Điện lực phải khẩn trương 
quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư 
vấn, nhà thầu thi công khẩn trương 
tập trung nhân lực, vật lực để khẩn 
trương, quyết liệt triển khai các dự 
án được giao, đảm bảo tiến độ như 
cam kết. Đồng thời chủ động phối 
hợp với Sở công Thương để sớm 
điều chỉnh quy hoạch và phối hợp 
UBND tỉnh để sớm có thỏa thuận 
hướng tuyến địa điểm trạm biến áp 
với mục tiêu hoàn thành công tác 
đầu tư xây dựng năm 2022.

Bình An

PC Thái Nguyên nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện

EVNNPC: ĐIỆN THƯƠNG PHẨM THÁNG 9 ĐẠT 8,03 TỶ KWH, 
DẪN ĐẦU TRONG TOÀN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Từ đầu năm đến nay, EVNNPC đã và đang cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc. Đồng thời, 
tập trung nhân lực, chủ động trong công tác ứng phó với các cơn bão, khắc phục hậu quả 
thiên tai và khắc phục sự cố lưới điện.
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Chính vì vậy khi bước vào mùa mưa khi sử dụng máy 
rửa bát, người dùng cũng nên chú ý đến việc đảm 
bảo khô thoáng cho máy rửa bát nhà mình, để làm 

được điều này bạn có thể thực hiện một số cách sau:

Để tăng tuổi thọ cho máy rưa bát, người dùng cần giữ 
không gian bếp luôn được thông thoáng

Máy cần được sử dụng thường xuyên, đặc biệt vào 
mùa mưa máy rửa bát nên được khởi động định kỳ và chạy 
ở chế độ rửa thông thường. Khi lắp đặt người dùng cũng 
nên chọn nơi thông thoáng, khô ráo và được đặt trên kệ 
hoặc tủ. Khi máy được lắp âm nên có khoảng trống phía 
sau để đảm bảo độ thông thoáng cho máy.

Cùng với đó, khi máy thực hiện xong chu trình rửa 
bát, người dùng nên mở hé cửa để hơi nóng có thể bay ra 
ngoài tránh tích tụ thành hơi nước bên trong máy gây mùi 
và ẩm. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng chế độ 
sấy tiêu diệt vi khuẩn vì mùa mưa ẩm ướt sẽ là điều kiện 
thuận lợi để chúng phát triển.

Ngoài ra người dùng cũng cần lưu ý thêm về các 
dạng bát đĩa, bởi trên thực tế, không phải tất cả đồ dùng 
đều có thể  có thể rửa bằng máy. Bạn không nên đưa vào 
máy các đồ dùng bằng gỗ, đất nung, nhựa, bạc, nhôm,… 
vì các dạng vật chất này có thể không chịu được nhiệt, 

hoặc bị biến dạng, thay đổi màu sắc. Thay vào đó, người 
dùng có thể sử dụng các loại bát, đĩa bằng chất liệu sứ, 
sành, inox, thủy tinh….

Trước khi sắp xếp các đồ cần rửa vào trong máy, 
người dùng cần gạt hết thức ăn thừa trước khi rửa. Sau 
đó, phân loại đồ cần rửa thật hợp lý giữa các ngăn nhằm 
tạo khoảng không gian để nguồn nước có thể làm sạch 
bát đĩa. Sau đó người dùng chọn chế độ rửa phù hợp với 
lượng bát đĩa có trong máy… đảm bảo hiệu quả và tiết 
kiệm điện năng.

Ngoài ra người dùng nên vệ sinh máy định kỳ, đặc 
biệt là các chi tiết bên trong máy tránh những cặn bẩn 
bám gây hại cho sức khỏe người dùng, từ đó đảm bảo 
được sự tối ưu của máy.

Cách sắp xếp bát đĩa khoa học cũng giúp quá trình sử dụng 
máy tránh được những sự cố

Khi máy thực hiện chu trình rửa xong, người dùng 
cần xếp bát đĩa hợp lý để bát đĩa không bị đọng nước, 
bởi chế độ sấy của máy, không thể làm khô hoàn toàn 
được lượng nước bị đọng. Nếu trong quá trình sử dụng 
máy gặp sự cố bị ẩm từ bên ngoài, người dùng hãy thử 
lau khô và vận hành máy để tránh ẩm mốc bên trong. Đặc 
biệt khi máy đã bị lỗi người dùng không nên tự ý mở máy 
vì linh kiện có thể bị thay đổi, điều cần làm lúc này là gọi 
đến cho nhân viên bảo hành, nhân viên sửa chữa để khắc 
phục những sự cố này.

Với những chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp người dùng 
có thể kịp thời phát hiện và khắc phục hiện tượng ẩm ướt 
đối với máy rửa bát của gia đình mình, đặc biệt là trong 
thời tiết giao mùa.

Nhật Anh

Lưu ý khi sử dụng máy rửa bát vào mùa mưa
Đối với các thiết bị điện tử thì mùa mưa chính là mối nguy hiểm lớn nhất bởi trong 

không khí khi đó có độ ẩm cao. Máy rửa bát cũng là một trong những thiết bị chịu ảnh hưởng 
nhiều do yếu tố thời tiết mưa ẩm, gây ra nhiều sự cố không đáng có cho người dùng.

Ñieän & Ñôøi soáng     48

TÖ VAÁN TIEÂU DUØNGî



Bất chấp khủng hoảng kinh tế 
và năng lượng diễn ra khắp 
nơi, chuyển đổi số vẫn là tâm 

điểm của nhiều doanh nghiệp, nhiều 
tổ chức và quốc gia. Chuyển đổi số 
không phải là một đích đến cố định 
mà là một hành trình chuyển đổi, 
thích ứng và tối ưu. 

Hãy cùng khám phá những xu 
hướng chuyển đổi số nổi bật năm 
2023 để có những phương pháp đón 
nhận và hoạch định chiến lược rõ 
ràng, bắt kịp xu thế!

1. Tăng tốc chuyển đổi kỹ 
thuật số

Năm 2023 hứa hẹn sẽ là thời 
đại của đổi mới doanh nghiệp. Các 
công ty sẽ chú trọng đầu tư vào các 
công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), 
Internet vạn vật (IoT), điện toán đám 
mây, blockchain.

Theo Bernard Marr, chuyên gia 
công nghệ khối doanh nghiệp của tạp 
chí Forbs, các công nghệ chuyển đổi số 
này không tồn tại độc lập mà chúng có 
sự gắn kết mạnh mẽ. Điều này cũng có 
nghĩa là “doanh nghiệp thông minh” sẽ 
không còn xa lạ, nơi các hệ thống và 
quy trình hỗ trợ nhau để hoàn thành 
các công việc văn phòng đơn giản một 
cách hiệu quả nhất.

Nếu muốn phát triển và tăng 
tính cạnh tranh, chuyển đổi số là 
một trong những mục tiêu mà các 
doanh nghiệp không thể bỏ lỡ. Cũng 
theo Bernard Marr, chi phí dành cho 
chuyển đổi số năm 2023 của khối 
doanh nghiệp có thể lên tới 7,1 nghìn 
tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, GDP ước tính từ các 
sản phẩm và dịch vụ số theo đó cũng 
phát triển theo cấp số nhân. 

2. Chuyển đổi số tinh gọn

Với những tin đồn về cuộc suy 
thoái năm 2023 đang bùng phát, việc 
duy trì và phát triển giá trị kinh doanh 

hiệu quả và bền vững trở thành mục 
tiêu quan trọng hơn bao giờ hết. Theo 
đó, những lợi ích từ chuyển đổi số 
chắc chắn có thể đóng góp một phần 
không nhỏ trong quá trình phát triển 
giá trị kinh doanh này. 

Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm 
các giải pháp phù hợp để thúc đẩy 
chuyển đổi số cũng tốn thời gian và 
nguồn lực. Vì vậy, chiến lược chuyển 
đổi số tinh gọn có thể giúp các tổ 
chức, đơn vị gặt hái được những 
thành quả từ chuyển đổi số mà không 
tốn quá nhiều các loại chi phí.

3. Hợp nhất các nhà cung cấp 
phần mềm

Với một loạt các hoạt động mua 
bán và sáp nhập đang diễn ra trên 
toàn thế giới, chúng ta từng chứng 
kiến công ty   cổ phần tư nhân mua 
lại các công ty lớn - kết hợp với các 
công nghệ đang phát triển – tạo ra 
việc hợp nhất các nhà cung cấp phần 
mềm. Năm 2020, hoạt động mua lại 
các nhà cung cấp công nghệ bị ảnh 
hưởng do sự bùng phát của đại dịch. 
Tuy nhiên, xu hướng mua bán – sát 
nhập đã có nhiều chuyển biến kể từ 
năm 2021 khi nền kinh tế bắt đầu 
phục hồi. 

Theo một báo cáo của Gartner 
Inc, hợp nhất trong lĩnh vực kinh 
doanh công nghệ dự kiến   sẽ đạt tới 
một đỉnh cao mới vào năm 2022, và 
có khả năng vượt qua con số đỉnh 
điểm được ghi nhận vào năm 2018. 

4. Giải pháp cho mô hình làm 
việc kết hợp và làm việc từ xa

Một cuộc khảo sát mới đây cho 
thấy: 

• 83% người lao động xem cách 
tiếp nhận một công việc có mô hình 
làm việc kết hợp (cho phép nhân viên 
làm việc cả ở văn phòng và làm việc 
từ xa) là lý tưởng

• 63% các công ty tăng trưởng 
cao tại Mỹ đã có sẵn các mô hình làm 
việc kết hợp

• Gần 40% người lao động sẽ cân 
nhắc nghỉ việc nếu sếp yêu cầu họ 
quay lại làm việc toàn thời gian tại 
văn phòng. 

• Tại Mỹ, 4,3 triệu người đã bỏ 
việc chỉ trong tháng 8 năm 2021.

Theo tạp chí Forbes, những thay 
đổi đối với kỳ vọng tại nơi làm việc 
và xu hướng gia tăng các cơ hội làm 
việc từ xa trong hai năm qua là một 
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yếu tố quan trọng dẫn đến những hệ 
quả trên. Nhưng bên cạnh đó vẫn tồn 
tại những yếu tố như tư duy thế hệ, 
thị trường việc làm cạnh tranh và nền 
kinh tế.

Các tổ chức sẽ cần những công 
nghệ cho phép hoạt động và vận 
hành một cách liền mạch bất kể ở nơi 
đâu. Các doanh nghiệp sẽ tận dụng 
các công cụ chuyển đổi số để quản lý 
công việc và phối hợp với các nhóm 
cũng như các bên liên quan phân bổ 
trên toàn cầu. 

Theo McKinsey & Company, 
COVID-19 đã đẩy nhanh việc áp dụng 
công nghệ số trong nhiều năm qua 
đối với các ngành công nghiệp. Nhu 
cầu về các dịch vụ chuyển đổi số cũng 
sẽ ngày càng trở nên nổi bật vào năm 
2022 khi công việc từ xa được ưu tiên 
hơn so với làm việc tại chỗ đối với 
nhiều ngành.

5. Trí tuệ nhân tạo (AI) và siêu 
tự động hóa

Mỗi ngày, chúng ta tạo ra khoảng 
2,5 nghìn tỷ byte dữ liệu và con số đó 
đang tăng lên với tốc độ cấp số nhân. 
Có thể bạn chưa biết nhưng bản thân 
dữ liệu cũng mang lại giá trị như các 
hệ thống AI mà chúng ta sử dụng 
để quản lý, điều chỉnh và khai thác 
nguồn dữ liệu đó. 

Việc triển khai AI sẽ trở thành 
một chức năng kinh doanh ngày 
càng quan trọng vào năm 2023. 
Điều này cho thấy rằng AI và máy 

học cuối cùng cũng sẽ đảm nhận tất 
cả rất nhiều công việc của chúng ta. 
AI, không hẳn sẽ loại bỏ những công 
việc đó, mà sẽ thực hiện chúng một 
cách có hệ thống, chính xác và hiệu 
quả hơn. 

Mục đích của việc khai thác AI 
là để tự động hóa. Siêu tự động hóa 
là khái niệm cho rằng bất cứ thứ gì 
có thể được tự động hóa thì nên để 
tự động hóa. Về cơ bản, điều này có 
nghĩa là bất kỳ công việc lặp đi lặp lại 
nào mà không cần sự giám sát của 
con người nên được xây dựng thành 
một quy trình tự động. Mặc dù không 

thể phủ nhận rằng AI sẽ tiếp tục dẫn 
đến hệ quả một số lượng lớn người 
bị mất việc, nhưng hiệu quả của nó 
đối với doanh nghiệp thì không thể 
chối cãi. Tự động hóa các công việc 
đơn thuần cho phép người sử dụng 
lao động tối ưu các nguồn tài nguyên 
và quy trình.

Cho dù ngành nghề nào, có rất 
ít lý do để doanh nghiệp từ chối hiểu 
hoặc không ứng dụng AI và các công 
nghệ khác bởi vì doanh nghiệp đó sẽ 
khó đứng vững giữa một thị trường 
không ngừng lớn mạnh, không 
ngừng phát triển như lúc này. 

6. AI giúp trải nghiệm khách 
hàng thành công

Các công nghệ, quy trình mới, 
sự tiến bộ và lợi ích của AI sẽ tiếp tục 
mang đến những ảnh hưởng tích cực 
cho trải nghiệm khách hàng trong 
năm 2023. Gartner dự đoán rằng 
các tổ chức có kênh dịch vụ khách 
hàng nhúng công nghệ AI đúng cách 
sẽ tăng 25% hiệu quả hoạt động. 
Phương pháp tiếp cận lấy khách 
hàng làm trung tâm đối với thương 
mại hiện là phương tiện được ưa 
chuộng và điều này có thể tận dụng 
tối ưu dựa vào AI. Ngày nay, các công 
ty có thể thu thập một cách hợp 
pháp những phân tích chuyên sâu về 
khách hàng của mình. 
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Những người có tầm nhìn về 
tương lai đang ngày càng trau dồi 
khả năng phân tích và thu thập dữ 
liệu của mình cũng như tăng cường 
khai thác thông tin dự đoán chi tiết 
để kết nối chặt chẽ hơn với khách 
hàng của mình. Khi họ hiểu đúng 
về thời điểm, cách thức và hành vi 
khách hàng, họ sẽ có cách thiết kế 
lại hệ thống công nghệ thông tin 
từ hộp trò chuyện chăm sóc khách 
hàng, chụp màn hình e-mail cho đến 
các chiến dịch nhỏ giọt hoặc các đề 
xuất “đã mua”.

Theo Boston Digital, đầu tư vào 
các công cụ trải nghiệm khách hàng 
sẽ giúp củng cố dấu ấn kỹ thuật số 
và tăng tỷ suất thu hồi vốn của bạn. 
Trải nghiệm khách hàng đang trở nên 
cá nhân hóa hơn nhiều và khiến các 
phương pháp tiếp cận truyền thống 
trở nên lỗi thời. Xét đến sức mạnh 
ngày càng tăng của công nghệ AI, AI 
sẽ tiếp tục trở nên phổ biến hơn trong 
cuộc sống hàng ngày của người tiêu 
dùng vào năm 2023 và hơn thế nữa, 
đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ và 
khách sạn.

7. Mô hình “Distributed 
Enterprise” phát triển mạnh

Distributed Enterprise là một 
công ty gồm rất nhiều nhân viên làm 
việc từ bất kỳ nơi nào mà họ cảm thấy 
thoải mái và làm việc hiệu quả.

Distributed Enterprise phản ánh 
loại hình kinh doanh ưu tiên tiêu chí 
kỹ thuật số và chính sách làm việc từ 
xa, nhằm cải thiện trải nghiệm của 
nhân viên và số hóa các quy trình.

Các doanh nghiệp văn phòng 
truyền thống thuê nhân viên tại một 
địa điểm không còn là mô hình tối 
ưu mà 2023 sẽ là thời kỳ của các công 
ty như “Remote”, tạo điều kiện làm 
việc từ xa cho nhân viên trên phạm 
vi toàn cầu. 

Nói về sự cần thiết của công nghệ 
để hỗ trợ các doanh nghiệp, David 
Groombridge, phó chủ tịch nghiên 
cứu tại Gartner cho biết: Ứng dụng mô 
hình này đòi hỏi các công ty truyền 
thống phải thực hiện những thay đổi 
lớn về kỹ thuật và dịch vụ để mang lại 
trải nghiệm làm việc thoải mái, từ đó 

hiệu quả công việc cao hơn. Đối với 
mọi tổ chức, từ bán lẻ đến giáo dục, 
mô hình truyền thống cần được cấu 
hình lại để đáp ứng các dịch vụ mang 
tính toàn cầu. Hai năm trước, thế giới 
không nghĩ rằng họ có thể thử quần 
áo trong phòng thay đồ kỹ thuật số.

Các doanh nghiệp phải bắt kịp 
với chuyển đổi công nghệ nếu họ 
muốn giữ lại vị thế vốn có của mình, 
trong đó lựa chọn các công cụ chuyển 
đổi số phù hợp là điều bắt buộc để 
thành công. 

8. Tinh thần lãnh đạo chuyển 
đổi số

Chuyển đổi số không chỉ là 
đầu tư vào công nghệ mới sáng tạo 
phục vụ cho hoạt động kinh doanh. 
Chuyển đổi số thực sự là một quá 
trình cần được cân nhắc kỹ lưỡng 
nhằm xác định nhu cầu kinh doanh 
và đưa ra quyết định sáng suốt về việc 
ứng dụng công nghệ để giải quyết 
những nhu cầu đó. 

Để làm được điều đó, các nhà 
lãnh đạo phải tạo ra một môi trường 
mà ở đó việc học tập được khuyến 
khích, thất bại không bị trừng phạt 
và những nỗ lực thực sự sẽ được đền 
đáp. Mọi người sẽ muốn thử nghiệm, 
đổi mới và chia sẻ những ý tưởng mới. 
Ngoài ra, cần có một mục tiêu bao 
quát để tìm kiếm và lựa chọn những 
ứng dụng, công cụ số phù hợp.

2023 hứa hẹn sẽ là năm cho 
những môi trường lãnh đạo chuyển 
đổi số như thế. 

9. Tiếp tục chuyển đổi kỹ thuật 
số chuỗi cung ứng

Các chuỗi cung ứng lớn của thế 
giới đang chịu gánh nặng căng thẳng 
khiến cho giá tiêu dùng tăng nhanh 
và kinh tế toàn cầu phục hồi chậm. Số 
hóa chuỗi cung ứng, và chuỗi cung 
ứng 4.0, sẽ là những thành phần quan 
trọng để giảm bớt những áp lực chuỗi 
cung ứng toàn cầu năm 2022. 

Chuỗi cung ứng hiện có cơ hội 
đạt đến tầm cao mới về hiệu quả hoạt 
động, tận dụng các mô hình kinh 
doanh chuỗi cung ứng kỹ thuật số 
mới nổi và chuyển đổi thành chuỗi 
cung ứng số.

Theo McKinsey & Company, chuỗi 
cung ứng 4.0 - ứng dụng của Internet 
vạn vật, sử dụng rô bốt tiên tiến và ứng 
dụng phân tích dữ liệu lớn tiên tiến 
trong quản lý chuỗi cung ứng: đặt cảm 
biến vào mọi thứ, tạo mạng lưới ở mọi 
nơi, tự động hóa quy trình và phân tích 
mọi hiện trạng nhằm cải thiện đáng kể 
hiệu suất công việc và sự hài lòng của 
khách hàng. 

10. Công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 kết hợp các quy 
trình sản xuất truyền thống với công 
nghệ tích hợp mới nhằm gia tăng hiệu 
quả. Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư này sẽ thay đổi cách thức hoạt 
động của các doanh nghiệp và mang 
lại lợi ích cho khách hàng. Chúng ta sẽ 
thấy ngành công nghiệp 4.0 mở rộng 
cấp bách vào năm 2022 - với 91% nhà 
sản xuất tăng chi tiêu công nghệ ròng 
của họ vào năm 2021. 

Các dự báo cho thấy các doanh 
nghiệp, tổ chức đang cố gắng tập 
hợp tất cả các công nghệ mà họ đã 
triển khai trong nhiều năm, với nhiều 
sản phẩm hơn hướng tới người máy, 
và AI, trong đó học máy ngày càng trở 
nên quan trọng.

10 xu hướng chuyển đổi số dự 
kiến sẽ lên ngôi vào 2023 này hi vọng 
đã mang đến cho bạn một vài góc 
nhìn về giai đoạn phát triển tiếp theo 
của chuyển đổi số trên toàn cầu. Hơn 
cả việc xây dựng chiến lược chuyển 
đổi số rõ ràng, sử dụng công nghệ số 
phù hợp, chúng ta mới chỉ bắt đầu 
giai đoạn sơ khai về những gì tương 
lai nắm giữ, và còn rất nhiều đột phá 
khác có thể đến không đoán trước.

Những điều mới mẻ với chuyển 
đổi số có thể là vô hạn, nhưng trong 
vài năm tới, chúng ta có thể mong 
đợi nhiều thay đổi lớn trong cách các 
doanh nghiệp điều hành hoạt động 
và tương tác với khách hàng như 
một “doanh nghiệp thông minh”. Có 
lẽ, càng vào những thời điểm không 
chắc chắn, chuyển đổi số lại càng trở 
lên quan trọng hơn.

Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Mai
Nguồn tham khảo: Forbes, Báo cáo của 
Boston Digital, Gartner Inc, McKinsey & 

Company, Deloitte, Unqork
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