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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là trang sử chói lọi, mở ra 
bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây dân tộc Việt Nam thoát 
khỏi chế độ quân chủ phong kiến và những đêm dài nô lệ của thực dân, phát xít.

Kỷ niệm 72 năm
Cách mạng tháng Tám thành công

Ngày 9/5/1945, phát xít Đức đầu hàng phe 
Đồng minh không điều kiện. Tình hình thế 
giới sau đó diễn biến mau lẹ. Đến đầu tháng 
8/1945, phát xít Nhật nguy khốn, liên tiếp thất 
bại trước sự tấn công dồn dập của quân Đồng 
Minh. Nhận thấy thời cơ cách mạng đã đến, 
từ ngày 13 đến 15/8/1945 tại Tân Trào, Tuyên 
Quang, Đảng ta triệu tập Hội nghị cán bộ toàn 
quốc, quyết định phát động toàn dân nhất tề 
đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
từ tay phát xít Nhật và bè lũ tay sai.

Liền đó, từ ngày 16 đến 17/8, cũng tại Tân 
Trào, Quốc dân Đại hội được triệu tập, tán 
thành chủ trương tổng khởi nghĩa, bầu ra Ủy 
ban giải phóng dân tộc, tức Chính phủ lâm 
thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, theo lời kêu gọi của Người: “Giờ 
định vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc 
đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải 
phóng cho ta”, cả nước vùng lên lật đổ bộ máy 
cai trị của phát xít Nhật và bè lũ tay sai. Chỉ 
trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc 
tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, 
chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân, 
trong đó khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà 
Nội vào ngày 19/8 thắng lợi là dấu mốc của 
Cách mạng tháng Tám.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình 
(Hà Nội) lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần 
một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng 
đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước 
quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 là Ngày 
Quốc khánh của nước ta.

Phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám, Nhân dân ta ra sức xây dựng, bảo vệ 
thành công chính quyền cách mạng non trẻ, 
làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 
1975, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc 
lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cũng gặp không ít 
khó khăn, thách thức cả về chính trị và kinh 
tế - xã hội.

Song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, 
sự đoàn kết của toàn dân, chúng ta đã vượt 
qua những khó khăn, thách thức, giữ vững ổn 
định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền 
lãnh thổ, đưa kinh tế phát triển nhanh và bền 
vững. Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã 
giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử. Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước 
nghèo, chậm phát triển trở thành nước đang 
phát triển có thu nhập trung bình. Vai trò và vị 
thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng 
nâng cao.

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám 
và Quốc khánh 2/9, chúng ta vừa tự hào về 
truyền thống anh hùng, vẻ vang của dân tộc 
vừa cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn 
kết, ý chí quật cường, quyết tâm vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ, kế hoạch của địa phương, 
đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của  
cả nước.

[QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG]
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Thách thức từ cung cấp điện
phục vụ nuôi tôm

[MAI PHƯƠNG]

Thời gian qua, ngoài việc sử dụng 
điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
hàng ngày, các hộ dân đã kết hợp 
sử dụng điện để phục vụ sản xuất, 
tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản;  

đặc biệt, khi phong trào nuôi tôm công 
nghiệp – bán công nghiệp bắt đầu phát triển 
rất mạnh ở một số tỉnh ven biển khu vực 
phía Nam.

Tổng công ty Điện lực miền Nam  
(EVN SPC) cho biết, tại một số tỉnh trong khu 
vực, địa phương đã lập quy hoạch để phát 
triển nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, việc tổ 
chức nuôi trồng thủy sản của các hộ dân là 
hình thức nhỏ lẻ tự phát, sử dụng từ nguồn 
điện phục vụ ánh sáng sinh hoạt, do đó đã 
dẫn đến tình trạng lưới điện bị quá tải. Người 
dân tự kéo dây từ nơi cấp điện sinh hoạt đưa 
đến các vuông tôm để sản xuất, không đảm 

bảo kỹ thuật và an toàn điện... nên chất lượng 
điện không tốt và gây ra các tai nạn điện 
đáng tiếc. 

Để đảm bảo cấp điện phục vụ nuôi trồng 
thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm công nghiệp 
tại các tỉnh ven biển khu vực phía Nam, qua 
các đợt làm việc và phối hợp với UBND các 
tỉnh, thành phố, EVN SPC đã cân đối và thu 
xếp nguồn vốn 876 tỷ đồng để ưu tiên đầu 
tư tại một số tỉnh có mật độ nuôi tôm lớn với 
mục tiêu là chống quá tải, kết hợp cung cấp 
điện cho một số khu vực đã có quy hoạch 
nuôi tôm. 

Theo đó, Dự án Cải tạo, nâng cấp và phát 
triển lưới điện thuộc dự án DPL3 vay vốn 
Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện trong 
năm 2015 với tổng vốn đầu tư 597 tỷ đồng, 
triển khai tại các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu và Trà Vinh. Dự án đã hoàn tất đưa vào 

Một hồ nuôi tôm ở Sóc Trăng
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sử dụng trong quý 1/2016 với 599,2km đường 
dây trung thế, 1.304,2km đường dây hạ thế 
và 99.926 KVA tổng dung lượng trạm biến áp. 
Các công trình thực hiện bằng nguồn vốn tự 
có và vốn ứng của tỉnh với tổng giá trị đầu 
tư 279 tỷ đồng, bao gồm khối lượng đầu tư  
348,5km đường dây trung thế, 383,85km 
đường dây hạ thế và 54.240 KVA dung lượng 
trạm biến áp. 

Phó Tổng Giám đốc EVN SPC, ông 
Nguyễn Phước Đức cho hay, với việc thực 
hiện đầu tư trên, nhu cầu cấp điện phục vụ 
nuôi trông thủy sản trên địa bàn các tỉnh khu 
vực này tạm thời được đáp ứng. Trong đó khó 
khăn nhất là việc cấp điện cho các hộ nuôi 
nhỏ lẻ không tập trung, phát triển tự phát 
theo thị trường nguyên liệu tôm. Các hộ này 
sử dụng điện từ nguồn điện phục vụ ánh sáng 
sinh hoạt để nuôi tôm đã dẫn đến quá tải lưới 
điện trên diện rộng. 

Qua khảo sát của EVN SPC, nhu cầu đầu 
tư để cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ 
thế phục vụ nuôi trồng thủy sản tại 6 tỉnh ven 
biển trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến 
Tre và Tiền Giang đến năm 2020 cần khoảng 
1.494,8 tỷ đồng. Cụ thể, khối lượng đầu tư 
sẽ gồm xây dựng mới và cải tạo 1.645,1km 
đường dây trung thế; 3.084,9km đường dây 
hạ thế; nâng cấp 2.708 trạm biến áp với dung 
lượng 91,9 MVA và xây dựng mới 2.011 trạm 
biến áp với dung lượng 91,4 MVA. 

Trước mắt trong năm 2017, EVN SPC đã 
bố trí 303 tỷ đồng để đầu tư cấp điện phục vụ 
nuôi tôm với tiêu chí ưu tiên các khu vực cấp 
bách có diện tích ao nuôi phát triển mạnh.

Theo ông Nguyễn Phước Đức, trước đây, 
khi ngành Điện chưa có sự đầu tư lưới điện 
đồng bộ đến các khu vực nuôi tôm thì dầu 
Diesel vẫn là nguồn nhiên liệu chính để 
hoạt động hệ thống động cơ máy quạt. Do 
đó, chi phí mua dầu chạy máy phát để cấp 
điện cho các motor là rất đáng kể. Theo tính 
toán, trung bình một ngày sẽ tiêu tốn khoảng 
300.000 đồng/2 motor/4.000m2 trong khi một 
hộ dân có ít nhất là 2 vuông tôm (khoảng 
8.000 - 10.000 m2) và thời gian chạy máy phát 
khoảng 8 giờ. 

Gần đây, khi việc cung cấp điện đã liên tục 
và ổn định với chất lượng điện tốt thì vấn đề 

đặt ra cho các hộ dân nuôi tôm lại là chi phí 
sử dụng điện. Theo khảo sát của các Công ty 
điện lực, tại phần lớn hộ nuôi tôm quy mô 
công nghiệp, các hộ dân chủ yếu sử dụng 
động cơ điện hiệu suất thấp như loại 2 HP (1,5 
kW), 3 HP (2,25 kW) và vẫn còn nhiều hộ sử 
dụng loại 5 HP (3,75 kW), rất hao tốn điện 
năng và hiệu suất kém do dùng loại motor 
không rõ nguồn gốc, quấn lại dây… 

Trung bình một năm, các hộ dân chỉ thả 
hai vụ tôm, mỗi vụ từ 3 - 4 tháng. Theo quy 
trình nuôi tôm, nếu tính thời gian sử dụng 
động cơ là 20 giờ/ngày đêm và giá bán điện 
bình quân là 1.610 đồng/kWh, tiền điện cần 
phải trả trong 1 tháng (30 ngày) của 1 loại 
động cơ và tổng chi phí trên số động cơ hiện 
có theo khảo sát tại 6 tỉnh có sản lượng tôm 
cao vùng ĐBSCL như sau: Cụ thể, với động cơ 
1 HP thì tổng chi phí trên số động cơ hiện có 
là gần 1,6 tỷ đồng; với động cơ 1,5 HP là hơn 
8,9 tỷ đồng; 2 HP là 27,8 tỷ đồng; 3 HP là hơn 
64,4 tỷ đồng, 4 HP là hơn 5 tỷ đồng và 5 HP là 
hơn 3,6 tỷ đồng. 

Việc sử dụng động cơ hiệu suất thấp tại các 
tỉnh còn chiếm số lượng lớn, khoảng 2/3 tổng 
số động cơ điện. Khi đó, phần tiền điện phải 
chi trả cho điện năng tiêu thụ của các loại động 
cơ này khoảng 111,371 tỷ đồng/tháng, tương 
đương hơn 1.336,4 tỷ đồng/năm. Từ đó, góp 
phần gây tiêu hao năng lượng của động cơ. 
Đây chính là nguyên nhân nhưng cũng được 
xem là tiềm năng để tiết kiệm điện cho các 
hộ nuôi tôm. Phân tích của ngành Điện cho 
thấy, do trục truyền động của động cơ không 
đồng trục với trục quay của quạt nước nên khi 
sử dụng các loại động cơ không rõ nguồn gốc 
hoặc động cơ quấn lại gây tiêu hao năng lượng 
điện và làm tổn thất điện năng trên lưới điện. 

Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan 
quản lý nhà nước nói chung và ngành Điện 
nói riêng là phải có giải pháp quản lý, tuyên 
truyền, hỗ trợ các hộ nuôi tôm như thế nào, 
áp dụng biện pháp kỹ thuật công nghệ gì. 

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên 
truyền tiết kiệm điện với các ban ngành, đoàn 
thể, hiệp hội tại địa phương ra sao để người 
dân áp dụng triệt để tiết kiệm điện. Đây cũng 
là biện pháp giảm chi phí sản xuất đem lại lợi 
ích cho bản thân người nuôi tôm và mang lại 
lợi ích tiết kiệm cho cả cộng đồng.
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Với tình hình nguồn và lưới điện phục vụ nuôi tôm đang gặp nhiều khó 

khăn, việc đề xuất và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi 

tôm rất cấp bách và thiết thực đối với các hộ nuôi tôm.

Giải pháp tiết kiệm điện 
trong nuôi tôm tại 
Đồng bằng sông Cửu Long

Theo đó, Tổng công ty Điện lực 
miền Nam (EVN SPC) đã đưa ra 
các giải pháp có khả năng thực 
hiện như: Sử dụng gối đỡ con lăn 
thay thế gối đỡ chữ U, có khả năng 

tiết kiệm điện khoảng từ 15 - 20% lượng điện 
năng sử dụng.

Sử dụng gối đỡ con lăn kết hợp chỉnh đồng 
trục dàn quạt có khả năng tiết kiệm điện từ 
25 - 30% lượng điện năng so với sử dụng hệ 
thống dàn quạt không đồng trục với gối đỡ 
chữ U. 

Sử dụng động cơ có hiệu suất cao có khả 
năng tiết kiệm điện khoảng từ 22 - 25% lượng 

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

điện năng sử dụng so với sử dụng động cơ quấn 
lại. Hay sử dụng bộ biến tần thay đổi tốc độ quay 
có khả năng tiết kiệm điện khoảng từ 28 - 35% 
lượng điện năng sử dụng khi tôm ở giai đoạn  
còn nhỏ. 

Với phương pháp sục khí tầng sâu đáy 
ao tôm có khả năng tiết kiệm điện khoảng 
từ 15 - 20% lượng điện năng sử dụng và 
giảm 40% lượng điện tiêu thụ so với sử 
dụng quạt ao tôm trong giai đoạn tôm  
còn nhỏ.

Bên cạnh đó, giải pháp lắp đặt tụ bù hạ thế 
có khả năng tiết kiệm điện khoảng từ 2 - 4% 
lượng điện năng sử dụng thông qua việc giảm 
tổn thất điện năng trên đường dây và cải thiện 
hiệu suất động cơ.

Ngoài ra, nếu sử dụng hệ thống năng lượng 
mặt trời trong việc cấp điện nuôi tôm thì giải 
pháp này sẽ giúp tiết kiệm điện trên 60%. Tuy 
nhiên, vốn đầu tư ban đầu khá cao (khoảng 
33 triệu đồng/kWp). 

Hiện EVN SPC đã đánh giá số liệu sử dụng 
điện của khách hàng và tiến hành khảo sát 
tình hình cung cấp điện thực tế mô hình nuôi 
tôm của một số hộ nuôi tôm tại 3 tỉnh có sản 
lượng lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc 
Trăng. 

Kết quả cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, 
điện thương phẩm cho nuôi tôm ở Sóc Trăng 
là 94,36 triệu kWh, so với cùng kỳ năm trước 
tăng 31,93%; Tại Bạc Liêu là 60,82 triệu kWh, 
tăng 38,25% so với cùng kỳ và tại Cà Mau là 
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73,6 triệu kWh, so với cùng kỳ năm trước 
tăng 16,82%. Hiện tỷ lệ áp dụng các giải 
pháp tiết kiệm điện trong các mô hình nuôi 
tôm ở Sóc Trăng mới đạt 30%, Bạc Liêu là 
35% và Cà Mau là 42%. 

Qua số liệu khảo sát và đánh giá trên có 
thể thấy nhu cầu về cung cấp điện cho nuôi 
tôm vẫn đang tăng rất mạnh hàng năm. Khả 
năng không đáp ứng cung cấp điện cho các 
hộ nuôi tôm rất có thể xảy ra nếu không có 
những giải pháp quản lý hiệu quả, đồng thời 
thúc đẩy áp dụng tiết kiệm điện thiết thực và 
hiệu quả. 

Vì vậy, trong giai đoạn 2017 - 2020, theo 
EVN SPC, ngoài việc đầu tư cấp điện mới 
cho các hộ nuôi tôm theo trách nhiệm của 
ngành thì cần có sự tham gia quyết liệt từ cơ 
quan quản lý nhà nước tại địa phương. Riêng 
về tuyên truyền áp dụng tiết kiệm điện, Tổng 
công ty đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai các 
Đề án thí điểm tuyên truyền, quảng bá và hỗ 
trợ một phần cho hộ nuôi tôm tiết kiệm điện. 

Đơn cử như Đề án thí điểm “Hỗ trợ tiết 
kiệm điện cho các hộ nuôi tôm tại khu vực 
ĐBSCL và một số tỉnh Nam Bộ giai đoạn 
2016-2018”. Tại Đề án này được triển khai 
thí điểm tại tỉnh Sóc Trăng từ tháng 12/2016, 
với chi phí hỗ trợ là 1,4 tỷ đồng.

Giải pháp tiết kiệm điện được lựa chọn 
áp dụng là thay thế gối đỡ chữ U bằng gối đỡ 
con lăn, đồng thời tuyên truyền, vận động hộ 
nuôi tôm kết hợp chỉnh đồng trục động cơ và 
dàn quạt tạo oxy nuôi tôm để tiết kiệm điện.

Trong năm 2017, Công ty Điện lực Sóc 
Trăng thực hiện thay thế con lăn cho các hộ 
nuôi tôm còn lại (các hộ đã đăng ký nhưng 
chưa được lắp đặt) và tuyên truyền thêm về 
nội dung Đề án để người dân nuôi tôm học 
hỏi áp dụng. Đồng thời tuyên truyền quảng 
bá kết quả từ các mô hình đã triển khai áp 
dụng trên địa bàn cho người dân trong và 
ngoài tỉnh nhân rộng áp dụng. 

Với Đề án thí điểm “Hỗ trợ nâng cao hiệu 
suất thiết bị điện cho các hộ nuôi tôm tại các 
tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng giai đoạn 
2017-2018”. Đề án tập trung vào giải pháp 
khuyến khích thay thế các loại động cơ cũ 
(không rõ nguồn gốc, động cơ quấn lại) bằng 
động cơ hiệu suất cao kết hợp bộ giảm tốc và 
sử dụng con lăn cho dàn quạt tạo oxy. 

Hiện Tổng công ty đang thực hiện chủ 
trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
trong việc liên kết với các doanh nghiệp sản 
xuất thiết bị điện uy tín và chất lượng nhằm 
giới thiệu quảng bá và hỗ trợ một phần cho 
người dân sử dụng điện tiết kiệm trong nuôi 
tôm công nghiệp.

Các thiết bị điện phải đáp ứng mục tiêu 
là sản phẩm chính hãng, có dán nhãn năng 
lượng và ưu tiên cho các sản phẩm có chất 
lượng cao được sản xuất trong nước. 

EVN SPC cũng đã trao đổi và thỏa thuận 
hợp tác với Doanh nghiệp chuyên về sản 
xuất, chế tạo và sửa chữa động cơ điện hiệu 
suất cao trên thị trường để xúc tiến giới thiệu 
thiết bị đến người sử dụng, tương tự như việc 
quảng bá sử dụng bình nước nóng năng lượng 
mặt trời và đèn tiết kiệm điện thời gian vừa 
qua. Qua đánh giá kỹ thuật cho thấy động cơ 
điện của doanh nghiệp này có khả năng tiết 
kiệm cao hơn so với loại động cơ cũ khoảng 
từ 18 - 20% và có thể sử dụng để hỗ trợ hộ 
nuôi tôm trong thời gian tới. 

Đồng thời, EVN SPC cũng mong muốn 
khách hàng sử dụng điện nói chung và khách 
hàng nuôi tôm nói riêng trên địa bàn các tỉnh 
miền Nam tiếp tục áp dụng thêm những giải 
pháp khác để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu 
quả. 

Ngoài ra, Tổng công ty cũng yêu cầu các 
ban ngành như Sở Công Thương, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và chính 
quyền địa phương cần có cơ chế, chính sách, 
nguồn vốn thích hợp nhằm hỗ trợ hộ dân tiết 
kiệm điện trong nuôi tôm. Việc quy hoạch 
vùng nuôi tôm cần có sự kết hợp với quy 
hoạch Điện lực nhằm đảm bảo khả năng 
cung cấp điện cho người dân nói chung và 
người dân nuôi tôm nói riêng. 

Đối với người dân nuôi tôm, cần chấp 
hành đúng chủ trương, chính sách của nhà 
nước để đảm bảo về quyền lợi cũng như lợi 
nhuận trong nuôi tôm. Bên cạnh đó có sự 
nhận thức tốt hơn về việc sử dụng điện an 
toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
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Cần 70.000 tỷ đồng đầu tư 
cấp điện cho miền Nam

Từ nay đến năm 2020, nhu cầu đầu tư cung cấp điện 
trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam khá lớn, cần đến 
trên 70.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do việc thu xếp vốn 
ngày càng gặp nhiều khó khăn, sau khi xem xét khả 
năng tài chính của Tổng công ty Điện lực miền Nam 

(EVN SPC), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phê duyệt kế 
hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty là 49.697 
tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư thuần là 47.703 tỷ đồng, chiếm 
96% tổng vốn đầu tư, còn lại là trả nợ gốc và lãi vay

Trong giai đoạn này, mục tiêu đầu tư là triển khai các công 
trình lưới điện phù hợp với quy hoạch, khắc phục tình trạng quá 
tải, không để xảy ra tình trạng non tải, cải thiện chất lượng điện 
áp và đáp ứng mục tiêu đến năm 2020 hệ thống lưới điện 110kV 
trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam đạt tiêu chuẩn N-1.

Phát triển lưới điện phù hợp với tăng trưởng phụ tải của các 
địa phương đảm bảo cung ứng điện cho các phụ tải với độ tin cậy 
được nâng cao. Theo đó, lưới điện 110kV được xây dựng theo 

Công nhân Điện lực sửa chữa lưới điện

cấu trúc mạch vòng, tăng 
tiết diện. Các trạm biến áp 
trong khu vực có mật độ 
phụ tải cao sẽ thiết kế theo 
sơ đồ hợp lý để vận hành 
linh hoạt, đảm bảo cung 
ứng điện cho các phụ tải với 
độ tin cậy được nâng cao. 
Các công trình 110kV được 
đầu tư đồng bộ với phát 
triển lưới điện truyền tải.

Đối với lưới điện hạ áp 
sẽ đảm bảo năng lực phân 
phối điện và có thể cung 
cấp trực tiếp cho các phụ 
tải phù hợp với phát triển 
thị trường điện. Các công 
ty Điện lực tiếp tục đầu tư 
chống quá tải củng cố lưới 
điện, các công trình nuôi 
tôm công nghiệp, trồng 
thanh long, các trạm bơm 
tưới tiêu chống hạn, các 
khu vực vùng lõm, xóa câu 
đuôi kéo chuyền, cấp điện 
cho nông thôn theo tiêu chí 
số 4 về điện.

Đồng thời đầu tư các dự 
án theo Chương trình cấp 
điện nông thôn, miền núi, 
hải đảo giai đoạn 2013-2020 
đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết 
định 2081/QĐ-TTg ngày 
8/11/2013 và phù hợp với 
khả năng bố trí vốn của 
Ngân sách nhà nước theo 
từng năm. Ngoài ra, Tổng 
công ty từng bước đầu tư hệ 
thống năng lượng mặt trời, 
trước mắt tăng cường cấp 
điện cho khu vực hải đảo 

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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như huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
và huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Để thực hiện mục tiêu trên, EVN SPC sẽ 
ưu tiên cân đối nguồn vốn đảm bảo đầu tư 
cho các công trình lưới điện cấp bách theo thứ 
tự ưu tiên với các tiêu chí đầu tư. Cụ thể, đối 
với các công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện 
hiện hữu, Tổng công ty bố trí kế hoạch thực 
hiện khi lưới điện hiện hữu đã quá tải, không 
đáp ứng được nhu cầu cung cấp điện; không 
đảm bảo vận hành an toàn và đáp ứng nhu 
cầu giảm tổn thất điện năng.

Đối với các công trình đầu tư lưới điện 
cung cấp cho các khách hàng, Tổng công ty 
bố trí kế hoạch thực hiện sau khi hợp đồng 
mua bán điện được ký kết, không thực hiện 
đầu tư đón đầu phụ tải. Đồng thời bố trí kế 
hoạch thực hiện các công trình nối tuyến khi 
cần thiết phải san tải giữa các tuyến đường dây 
điện trong trường hợp tuyến kia không đảm 
bảo cung cấp điện cho phụ tải và có khả năng 
quá tải.

Đối với các công trình cấp điện cho các 
trạm bơm nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, 
các khu làng nghề, nuôi trồng thủy sản, cụm 
dân cư vượt lũ, các Công ty Điện lực làm việc 
trực tiếp với địa phương để nắm bắt nhu cầu 
và đề xuất từng trường họp cụ thể, báo cáo 
Tổng công ty xem xét quyết định.

 Trong giai đoạn 2016 - 2020 EVN SPC sẽ 
phải hoàn thành 8 công trình lưới điện 220kV 
với tổng dung lượng trạm biến áp là 1.500 
MVA và tổng chiều dài đường dây 147 km; 
464 công trình lưới điện 110kV với tổng dung 
lượng trạm biến áp khoảng 17.060 MVA và 
5.330 km đường dây.

Trước mắt trong năm 2017, EVN SPC 
phấn đấu đưa vào vận hành 604 công trình/
dự án lưới điện, với tổng giá trị 8.116 tỷ đồng; 
trong đó có 3 công trình lưới điện 220kV, 136 
công trình lưới điện 110kV và 465 công trình 
lưới điện phân phối. Khối lượng dự kiến đưa 
vào vận hành trong năm bao gồm 1.905km 
đường dây 110kV, 2.461km đường dây trung 
thế và 3.065km đường dây hạ thế. Tổng công 
suất trạm 220kV là 750 MVA, tổng công suất 
trạm 110kV tăng thêm là 3.577 MVA và tổng 
công suất trạm phân phối là 339 MVA.

Tập trung hoàn thành đóng điện đưa vào 
vận hành 3 trạm 220kV là Cần Đước, Long 
Xuyên 2 và Sa Đéc theo đúng tiến độ đề ra:; 
chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án 
đường dây 220kV mạch kép cấp điện cho 
huyện đảo Phú Quốc vào cuối năm nay.

Với khối lượng đầu tư lớn như vậy,  
EVN SPC đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện. 
Trước hết, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 
EVN SPC giao kế hoạch sớm cho các đơn vị 
đối với các dự án, công trình điện trong quy 
hoạch phát triển lực các tỉnh/thành phố, đảm 
bảo chất lượng công trình và hoàn thành theo 
đúng tiến độ đề ra hàng năm và cả giai đoạn 
2016-2020. Đồng thời chủ động rà soát quy 
hoạch phát triển điện lực để có những điều 
chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, sẵn sàng 
các phương án, giải pháp để đầu tư bổ sung 
các dự án điện cấp bách đáp ứng các nhu cầu 
điện mới của các nhà đầu tư.

Tổng công ty cũng tập trung đầu tư có 
trọng tâm, trọng điểm vào các dự án có hiệu 
quả cao như chống quá tải lưới điện, đặc biệt 
là lưới điện 110kV, cấp điện cho các khách 
hàng công nghiệp, cải tạo tối thiểu lưới điện hạ 
áp nông thôn sau tiếp nhận nhằm đảm bảo an 
toàn cung cấp điện, đồng thời đảm bảo mục 
tiêu chính trị, an ninh quốc phòng và phát 
triển kinh tế.

Không chỉ cân đối sử dụng nguồn vốn 
đầu tư hiệu quả, trong kế hoạch hàng năm 
xác định thứ tự ưu tiên để cân đối, bố trí vốn 
cho các dự án mục tiêu, Tổng công ty còn sử 
dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ODA và các 
nguồn vốn vay nước ngoài, giải ngân nhanh 
các nguồn vốn vay ODA đã có hiệu lực để có 
cơ sở thuyết phục, vận động các khoản vay 
ODA mới.

Mặt khác, việc phối hợp tốt giữa ngành 
Điện và địa phương để giải quyết nhanh công 
tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng là yếu tố 
quan trọng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Có 
được kết quả này, theo EVN SPC đó chính là 
nhờ tăng cường công tác tuyên tuyền để người 
dân hiểu, đồng thuận đối với công tác đầu tư 
xây dựng và bảo vệ các công trình lưới điện.
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Sóc Trăng là một trong những tỉnh nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trọng 
điểm của cả nước, nên nhu cầu về điện ngày càng cao, áp lực lên ngành Điện sẽ ngày 
càng lớn. Tuy nhiên, với mục tiêu luôn đồng hành cùng ngành tôm, ngành Điện Sóc 
Trăng đã có những giải pháp khả thi, giúp đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện, tạo điều 
kiện cho con tôm trúng mùa, nhưng vẫn tiết kiệm chi phí sản xuất, thông qua việc  
tiết kiệm điện.

Đóng góp thầm lặng
[BẢO QUYÊN]

Với phương châm luôn đồng hành cùng 
nghề nuôi tôm của tỉnh, nên ngoài việc 
đảm bảo nguồn điện cho người nuôi 
tôm, Công ty Điện lực Sóc Trăng còn 
triển khai Chương trình “Hỗ trợ tiết 

kiệm điện cho các hộ nuôi tôm khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long và một số tỉnh Nam bộ giai đoạn 
2016 - 2017. Qua triển khai, giới thiệu mô hình đã 
có 158 hộ nuôi tôm đăng ký tham gia giai đoạn thí 
điểm với tổng diện tích là 167ha, tổng số gối đỡ con 
lăn là 8.482 bộ (trong đó 5.237 gối loại đỡ và 3.245 
loại treo), tổng số dàn quạt là 1.644, ước tính tổng 
chi phí thực hiện là 714 triệu đồng.

Kết quả thử nghiệm bước đầu được người nuôi 
tôm đánh giá cao, khi nhiều hộ chia sẻ, giải pháp 
sử dụng gối đỡ con lăn thay thế gối đỡ chữ U cho 
dàn quạt, cho thấy tiết kiệm điện khoảng 12%; xử 
lý trục quay của dàn quạt đồng trục với trục quay 
của động cơ, tiết kiệm điện khoảng 13%. Với hiệu 
quả của mô hình tiết kiệm điện mới này, trong 
thời gian tới, PC Sóc Trăng sẽ giới thiệu thêm mô 
hình sử dụng hộp số giảm tốc thay bộ phận truyền 
động sử dụng dây curoa, để giúp người nuôi tôm 
tiết kiệm hơn nữa điện năng. Ngoài ra, qua khuyến 
cáo, người nuôi cũng đã chuyển từ sử dụng bóng 
đèn dây tóc sang sử dụng đèn led để tiết kiệm điện.

Trong sự thành công của nghề nuôi tôm hàng 
chục năm qua của tỉnh Sóc Trăng, có sự đóng góp 
thầm lặng nhưng rất quan trọng của ngành Điện, 
đặc biệt là từ khi có thêm đối tượng nuôi mới là tôm 
thẻ chân trắng. “Thầm lặng” là bởi vì trong “bảng 
vàng” thành tích của nghề nuôi tôm ít khi thấy ai 
nhắc đến công lao của ngành Điện, nhưng chỉ cần 
đôi lúc trục trặc về điện thôi là họ bị kêu ca đủ điều. 
Không biết vì quá quen với chuyện “bị kêu” hay 
không, hay chỉ vì trách nhiệm, mà họ vẫn cứ miệt 
mài thi công, sửa chữa… để làm sao đưa được điện 

về với các vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh.

Nói đến vai trò của điện trong nuôi tôm ai cũng 
biết là rất quan trọng, bởi mọi tiến bộ về khoa học 
- công nghệ phục vụ nuôi tôm có cao siêu đến đâu, 
nếu không có điện cũng khó mà hoạt động trơn tru 
được. Và, chỉ có người nuôi tôm thâm canh và bán 
thâm canh mới thấu hiểu hết cảnh khổ lúc chưa có 
điện cũng như niềm vui kể từ ngày điện về phục vụ 
nuôi tôm.

Trước đây, khi chưa được kéo đường hạ thế 3 
pha đến vùng nuôi, các thành viên HTX nuôi tôm 
Hòa Nghĩa, ở xã Hòa Đông (TX. Vĩnh Châu) không 
dám đầu tư mạnh để nuôi với mật độ cao vì chi phí 
đầu tư cho việc chạy quạt ôxy bằng máy dầu rất tốn 
kém. Ông Tăng Văn Xúa kể: “Mấy năm đầu nuôi 
tôm thẻ khó nhất là không đủ điện để chạy quạt ôxy, 
phải chạy bằng máy dầu, chi phí tốn gấp 3 - 4 lần chạy 
điện, nên nhiều hộ làm liều kéo điện sinh hoạt ra tận ao 
để chạy quạt ôxy, khiến các thiết bị sử dụng điện trong 
nhà gần như không hoạt động được vì không đủ điện”.

Có thể thấy, nếu không có đủ điện, nghề nuôi 
tôm của tỉnh khó có thể phát triển mạnh lên quy 
mô nuôi thâm canh, bán thâm canh gần 30.000 ha 
như hiện nay. Hiểu được tầm quan trọng của điện 
cũng như khó khăn của ngành Điện, trong quá trình 
điện hóa phục vụ nuôi tôm, người nuôi đã không 
ngần ngại tích cực tham gia, đóng góp vào việc hiến 
đất đai, cây trồng, tạo thuận lợi về mặt bằng để thi 
công hệ thống điện đúng tiến độ. Đối với những 
trang trại, hộ nuôi tôm lớn còn tự đầu tư bình hạ 
thế, trụ, đường dây, góp phần cùng với ngành Điện, 
đưa điện về đến tận ao nuôi.
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Là tỉnh vùng Nam Tây Nguyên, Lâm Đồng được thiên nhiên ưu ái bởi khí hậu, thổ 
nhưỡng phù hợp sản xuất nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như rau, hoa, 
trà, cà phê… Do đó, từ năm 2004, tỉnh Lâm Đồng xác định phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao là hướng đi tất yếu, có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế -  
xã hội địa phương.

Đột phá nông nghiệp 
công nghệ cao nhờ dòng điện

Hiện nay, Lâm Đồng có hơn 49.000 
hecta sản xuất nông nghiệp theo 
hướng hiện đại. Toàn bộ diện tích 
trồng hoa, rau, cây đặc sản đều ứng 
dụng các công nghệ cao như công 

nghệ tưới tự đông, rau thuỷ canh, trồng trên giá 
thể, đồng bộ hệ thống tưới, phân bón tự động… 
Bước đột phá của nông nghiệp công nghệ cao tại 
Lâm Đồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó 
có sự phối hợp nhịp nhàng của ngành Điện lực 
địa phương.

Vườn lan 11 hecta trồng trên giá thể này thuộc 
công ty Hoa Mặt Trời, một trong những doanh 
nghiệp xuất khẩu hoa lan lớn tại Lâm Đồng hiện 
nay. Toàn bộ giá thể lan hồ điệp được trồng trên 
giàn cao, mỗi giàn đều có bánh lăn để di chuyển. 
Để lan cho hoa đạt năng suất, cần nhất điều 
chỉnh nhiệt độ phù hợp từ 20-22oC trong vòng 
20 ngày. Để làm được điều này, công ty đã lắp 
đặt hệ thống khống chế nhiệt độ, ánh sáng, cùng 
với đó là các tường nước tuần hoàn, quạt hút hơi 
nước liên tục hoạt động. Nếu dòng điện đột ngột 
bị ngắt, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoa. 
Do đó, vấn đề điện năng luôn là nhu cầu bức 
thiết mà công ty quan tâm.

Công ty Dalat Hasfarm là đơn vị tiên phong 
trong đầu tư trồng hoa công nghệ cao xuất 
khẩu trên diện tích 2,5 hecta nhà kính. Đến 
nay, Công ty mở rộng quy mô trang trại lên 
300 hecta, trong đó 70 hecta nhà kính hiện đại 
trồng hoa, có hệ thống điều khiển ánh sáng, 
nhiệt độ, độ ẩm; tự động hóa khâu bón phân, 
tưới nước… Nhờ những công nghệ cao này, 
Dalat Hasfarm đã trở thành doanh nghiệp trồng 

hoa số 1 ở Đông Nam Á cả về diện tích và  
sản lượng. 

Không riêng gì ở Dalat Hasfarm, tại TP. Đà Lạt, 
sản xuất theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ 
cao để trồng hoa, rau đang là hướng đi của nhiều 
nông dân, trang trại, hợp tác xã…; đặc biệt là hoa 
cúc. Cúc là cây hoa ngắn ngày, trong điều kiện 
chiếu sáng bình thường, cây sẽ ra hoa sớm, ảnh 
hưởng đến chất lượng cành hoa. Vì vậy, để cây 
hoa đạt chiều cao, hoa to và đẹp, nông dân thường 
chiếu sáng bổ sung cho hoa bằng cách thắp điện.  
TP. Đà Lạt đã có khoảng 2.500 hecta trồng hoa 
cúc các loại, hằng năm sử dụng đèn compact 20 
W để chong với tỷ lệ 1.000 bóng đèn compact/
hecta. Thời gian thắp sáng 8 giờ hằng đêm. Tổng 
lượng điện năng tiêu thụ quy ra tiền lên đến 
khoảng 24 tỉ đồng. Áp lực từ việc cung cấp điện 
cho nhiều hộ trồng hoa trên địa bàn thành phố 
luôn là thách thức đối với ngành điện lực tại địa 
phương.

“Để giảm bớt lượng phụ tải, nhiều phương án tiết 
kiệm điện đã được đưa ra, mới nhất là đề án sử dụng 
đèn led thay thế đèn compact do Trung tâm Nghiên 
cứu Khoai tây, rau & hoa đề xuất”, ông Nguyễn 
Cường, Giám đốc Điện lực Đà Lạt cho biết

Không riêng gì các hộ trồng hoa cúc, nhiều hộ 
nông dân trồng rau cũng mạnh dạn đầu tư, áp 
dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo nên phong 
trào áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông 
nghiệp. Điển hình có thể kể đến gia đình ông 
Nguyễn Thanh Hùng, trang trại rau Kiêm Hùng. 
Bốn đời gắn bó với nghề trồng rau truyền thống 
nhưng khoảng hơn 1,5 năm trở lại đây, ông đã 
chuyển đổi sang trồng rau thuỷ canh và trồng 

[MINH THU]
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trên giá thể. 10 hecta trồng các loại rau xà lách 
thuỷ canh & cây giá thể được ông áp dụng hệ 
thống máy hồi lưu, toàn bộ phân thuốc được 
phối trộn và dẫn trực tiếp đến đây thông qua 
nước tưới thuỷ canh, lượng nước này sẽ được 
tiếp tục tái sử dụng khi khi đi vào hệ thống lọc. 
Cứ 1 hecta đất sẽ có 1 máy bơm điện có công 
suất 6km/h.

Được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông 
thôn đánh giá Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu trong 
cả nước về lĩnh vực công nghệ cao, Lâm Đồng 
hiện có 759 trang trại, 2 liên hiệp Hợp tác xã và 
110 Hợp tác xã nông nghiệp. Hàng loạt thương 
hiệu nông sản Đà Lạt và Lâm Đồng nhờ đó được 
hình thành và ngày càng khẳng định vị trí của 
mình trên thị trường như: Rau, hoa Đà Lạt; cà 
phê Cầu Đất; cà phê Di Linh; trà B’Lao - Bảo 
Lộc; chuối Laba… Do đó, tỉnh Lâm Đồng xác 
định, sẽ tập trung mọi nguồn lực để phục vụ cho 
mục tiêu này, trong đó, phải kể đến vai trò chủ 
lực của ngành Điện.

Là một Việt Kiều, ông Tăng Thành Đức đã 
có hơn 30 năm thành công nhờ trồng nấm mỡ 
tại Canada. Năm 2010, ông Đức trở về nước 
và chọn huyện Đức Trọng, Lâm Đồng để xây 
dựng 1 trang trại nấm mỡ hữu cơ, nhằm chia sẻ 
kinh nghiệm đến bà con nông dân và các doanh 
nghiệp trong nước. Ông chọn xã N’thôn Hạ, 

thuộc huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng vì nơi 
đây khí hậu mát mẻ, trong lành, yên bình và 
phù hợp để phát triển cây nấm mỡ. Nấm mỡ ông 
Đức trồng là loại thực phẩm sạch, trồng hoàn 
toàn hữu cơ từ rơm, phân gà và cám bắp. Do 
đó, kỹ thuật trồng và bảo quản cần hết sức bài 
bản, nhất là về vấn đề nhiệt độ và đương nhiên, 
chỉ có thể điều chỉnh được thông qua các thiết bị 
điện. Và vùng đất này đã đáp ứng được điều đó. 
Trang trại gần 3.000m2 của ông Đức hiện chỉ có 
ông và 8 nhân công phụ việc, đa phần các công 
việc nặng nhọc, mất nhiều thời gian đều được 
ông áp dụng cơ giới hoá.

“Dây chuyền trồng nấm triệu đô của trang trại 
chúng tôi mỗi tháng có thể đạt sản lượng 15 tấn, giá 
bán tại trại hơn 100 ngàn đồng/kg. Hiện tại, ông tiêu 
thụ tại thị trường trong nước là chủ yếu. Từ nhiều 
yếu tố như khí hậu, con người… thì nguồn điện ổn 
định đã giúp quá trình sản xuất của ông Đức thêm 
nhiều thuận lợi, minh chứng cho sự lựa chọn vùng 
đất này của ông là đúng đắn”, Ông Đức chia sẻ

Dòng diện đã hỗ trợ đắc lực cho Việt kiều 
trở về quê hương cống hiến, cũng mở ra hi 
vọng về tương lai phát triển của một đất nước  
nông nghiệp.

Vườn rau thủy canh công nghệ cao tại Đà Lạt
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Nhiều năm qua, Tổng công 
ty Điện lực miền Nam 
(EVN SPC) là đơn vị tiêu 
biểu của EVN về công tác 
tuyên truyền tiết kiệm 

điện. Với những cách làm sáng tạo, 
các phong trào tiết kiệm điện trên 
địa bàn 21 tỉnh, thành miền Nam 
không chỉ thay đổi nhận thức và 
hành động của người dân, doanh 
nghiệp, mà còn mang lại những hiệu 
quả hết sức thiết thực.

Lắp đặt hơn 6 nghìn 7 trăm pano, 
băng rôn…; phát hơn 6 triệu  cẩm 
nang, tờ rơi; đổi hơn 2 triệu bóng 
đèn tròn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm 
điện; thu hút 587 ấp văn hóa, với 
1,356 triệu hộ gia đình tham gia 
tiết kiệm điện; tiết kiệm 6.035 tỷ 
kWh trong 5 năm (từ 2011 - 2016). 
Đó là những kết quả ấn tượng mà  
EVN SPC đã đạt được qua các phong 
trào tiết kiệm điện sáng tạo những  
năm qua.

Một trong những điểm sáng 
trong phong trào tiết kiệm điện mà  
EVN SPC triển khai nhiều năm qua 
chính là “Ngày hội tiết kiệm điện”. 
Được tổ chức thường niên, 6 năm 
qua, “Ngày hội tiết kiệm điện” đã 
nhận được sự ủng hộ và tham gia 
nhiệt tình của đông đảo người dân. 
Thông qua các hoạt động nổi bật 
như: Tổ chức các gian hàng giới 
thiệu sản phẩm tiết kiệm điện; hội 
thi kiến thức về tiết kiệm điện; gia 
đình tiết kiệm điện… ngày hội đã 
tuyên truyền sâu rộng, góp phần 
làm thay đổi từ nhận thức tới hành 
động từ người dân tới doanh nghiệp, 
từ thành thị đến nông thôn về sử 
dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Rất nhiều doanh nghiệp đã tiết 
kiệm được sản lượng điện lớn, góp 
phần gia tăng lợi nhuận và sức cạnh 

TIẾT KIỆM ĐIỆN: 
Những cách làm sáng tạo tại miền Nam
[DANH ÁNH]

Công nhân Điện lực đến nhà người dân thay đèn tiết kiệm điện

tranh cho sản phẩm. Xí nghiệp Chế tạo ắc qui Đồng Nai 2 - Công 
ty Cổ phần pin ắc quy miền Nam, là một đơn vị như vậy. Cuối 
năm 2015, được EVN SPC tư vấn, hướng dẫn sử dụng mô hình tiết 
kiệm điện, đơn vị đã mạnh dạn đầu tư hay đổi công nghệ, lắp đặt 
các thiết bị kiểm soát năng lượng… Nhờ vào đó, lượng điện năng 
tiêu tụ đã giảm đến 70%, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi 
năm. Điển hình là việc xí nghiệp cải tiến hệ thống giải nhiệt đúc 
cos VRLA đã giúp giảm tỉ lệ phế phẩm từ 1,7% xuống dưới 1,2%, 
bảo đảm quá trình đúc cos ổn định, liên tục đồng thời giảm điện 
năng tiêu thụ. Bên cạnh đó, nhờ quá trình đúc cos ổn định, máy 
hoạt động liên tục, không khởi động nhiều lần như trước đây nên 
điện năng tiêu thụ giảm 5%. Bên cạnh đó, xí nghiệp còn đầu tư 12 tỉ 
đồng để đổi mới công nghệ sản xuất ắc quy thông thường sang công 
nghệ ắc quy miễn bảo dưỡng CMF. Với công nghệ này, lượng điện 
tiêu thụ trong quá trình sản xuất giảm đến 30%, góp phần giảm chi 
phí sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, người lao động sẽ được 
hưởng lợi khi doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả!

Giai đoạn 2014 - 2016, EVN SPC đã hỗ trợ thay mới 2 triệu đèn 
bóng sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện compact tiết kiệm điện cho 
các hộ dân trồng thanh long tại 3 tỉnh Bình Thuận, Long An và 
Tiền Giang. Chương trình đã giúp tiết kiệm hơn  82,7 tỉ đồng; giảm 
hơn 200.000 tấn khí thải CO2. Bên cạnh đó, nhiều chương trình 
tiết kiệm điện đa dạng khác cũng được Tổng công ty cũng triển 
khai như: Thí điểm mô hình hỗ trợ các hộ nuôi tôm công nghiệp 
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Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), các đơn vị thành viên 
của Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thực hiện nhiều hoạt động “Đền 
ơn đáp nghĩa” nhằm hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sỹ.

Phong trào 
đền ơn đáp nghĩa
[KIM LIÊN, LAN CHI - PHẠM CÔNG, TRẦN MINH TẤN]

Ông Nguyễn Văn Việt, PGĐ PC Đồng 
Tháp (bên phải) tặng quà cho gia 
đình ông Nguyễn Văn Kháng tại xã 
Thông Bình, huyện Tân Hồng.

tại Sóc Trăng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các 
tòa nhà… Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng điện tiết 
kiệm của EVN SPC đạt 625 triệu kWh, tương đương 2,15% sản 
lượng điện thương phẩm. Năm 2017, EVN SPC tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền, khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm. 
Đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân trồng thanh long đổi đèn tròn 
sợi đốt sang đèn tiết kiện điện compact; hỗ trợ các hộ dân trồng 
hoa cúc tại Lâm Đồng chuyển đổi, sử dụng đèn led khi chong cho 
hoa cúc...

Cùng với đó, Tổng công ty sẽ triển khai dự án đầu tư pin năng 
lượng mặt trời áp mái tại văn phòng các đơn vị trực thuộc; tổ chức 
khảo sát lập đề án tiết kiệm điện trên các huyện của tỉnh Bình 
Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang… Với nhiều cách 
làm sáng tạo và các giải pháp đồng bộ, năm 2017, EVN SPC phấn 
đấu tiết kiệm khoảng hơn 1 tỷ kWh điện, góp phần đảm bảo đủ 
điện cho sự phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền Nam và đảm 
bảo an toàn, ổn định cho hệ thống điện.

Ngày 13/7/2017, Điện lực Tân Châu (Công ty Điện lực 
Tây Ninh) phối hợp với UBND huyện Tân Châu tổ chức 
lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị 
Vén, sinh năm 1932, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hưng, 
là mẹ liệt sĩ và là người đã tham gia hoạt động kháng 

chiến, bị địch bắt tù đày. Gia cảnh của bà rất khó khăn. Căn nhà có 
diện tích sử dụng 48m2, trị giá 70 triệu đồng, trong đó ngành Điện 
miền Nam hỗ trợ 50 triệu đồng và Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây 
Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng.

Ngày 21/7, Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp với Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức bàn giao 4 căn nhà tình 
nghĩa cho các gia đình chính sách tại huyện Tân Hồng. Mỗi căn 
nhà xây dựng được hỗ trợ 45 triệu đồng.

Ngày 24/7, tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
Công ty Điện lực Hậu Giang phối hợp Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội tỉnh cùng đại diện UBND huyện Châu Thành và huyện 
Phụng Hiệp tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho 3 gia đình có 

công với cách mạng gồm: Bà 
Lê Thị Nhị, bà Nguyễn Kim 
Dung và ông Nguyễn Văn 
Thê. Mỗi ngôi nhà có diện 
tích khoảng 50m2, góp phần 
giúp các hộ gia đình có chỗ 
ở khang trang, chắc chắn và 
ấm áp.

Ngày, 26-7, Công đoàn 
cơ sở Công ty Điện lực Ninh 
Thuận đã hỗ trợ 20 triệu đồng 
ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa” tỉnh Ninh Thuận.
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Mùa giông bão đã xuất hiện ở miền Nam, cũng là lúc sự cố về lưới điện do thời 
tiết tăng cao nhất. 8 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn hoạt động của Tổng công 
ty Điện lực miền Nam đã xảy ra 53 sự cố lưới điện. Nguyên nhân chính là giông 
lốc làm mái tôn bay vướng vào dây điện gây sự cố. Bên cạnh đó, nguyên dân 
sự cố còn do người dân điều khiển xe cẩu và container vướng vào dây điện hoặc 
chặt cây làm ngã đổ vào đường dây điện.

Đảm bảo an toàn điện 
mùa mưa bão
[TRÍ THỨC -THANH DÂN]

Công nhân PC Đồng Tháp phát quang hành lang an toàn lưới điện

Tại Đồng Tháp, mùa mưa bão năm nay 
bắt đầu bằng những trận mưa to và kéo 
dài kèm theo giông lốc đã làm ảnh hưởng 
không nhỏ đến sản xuất đời sống người 
dân và cũng đã có nhiều sự cố về điện 

lưới xảy ra trong thời điểm này. Đơn cử như vào 
lúc 16 giờ, ngày 06/5/2017, tại  huyện Tháp Mười 

trận mưa to trên diện rộng tại địa bàn các xã Trường 
Xuân, Hưng Thạnh và Thạnh Lợi đã làm mất điện 
7 trạm biến áp chiếu sáng công cộng, 16 trạm biến 
áp chuyên dùng của hơn 500 khách hàng. Bên cạnh 
đó, giông lốc còn làm cho 9 trụ trung thế bị nghiêng, 
trong đó có 1 trụ bị gãy và 1 trụ bị rạn nứt. Ngay khi 
sự cố xảy ra, Điện lực Tháp Mười đã khẩn trương 
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huy động lực lượng xung kích tiến hành cô lập đoạn 
sự cố và cho chuyển nguồn vận hành từ các tuyến 
khác, đưa vào công tác sửa chữa từ 18 giờ 00 đến 21 
giờ 31 phút cùng ngày thì hoàn tất tái lập điện trả 
điện khách hàng.

Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Đồng Tháp 
(PC Đồng Tháp) cũng chủ động triển khai các biện 
pháp ứng phó, bảo vệ lưới điện trong mùa mưa bão.

Ông Lê Văn Chí, Phó Giám đốc Đồng 
Tháp cho biết: “Trong mùa mưa bão, các 
nguy cơ thường dẫn đến sự cố lưới điện gồm:  
Sét đánh vào đường dây, thiết bị điện. Giông lốc xoáy 
làm cây xanh gãy cành, mái tôn bay vướng vào đường 
dây điện. Nước chảy xiết gây sạt lở đất, ngã trụ điện. 
Phương tiện giao thông đường thủy vướng vào đường 
dây điện. Do vậy công tác phát quang đường dây thông 
thoáng; gia cố cột điện ở gần bờ sông, chằng mái tol, 
bảng hiệu, biển quảng cáo, ăngten tivi ... phải được triển 
khai trước mùa mưa bão nhằm giảm thiểu sự cố”.

Để nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng 
điện an toàn trong mùa mưa bão, trong thời gian 
qua, PC Đồng Tháp tăng cường thực hiện nhiều 
biện pháp tuyên truyền an toàn điện sâu rộng đến 
người dân như: Vận động người dân chặt tỉa cây 
xanh, chằng néo mái tôn, tháo gỡ, di dời bảng hiệu, 

biển quảng cáo khi ngã đổ có thể chạm vào đường 
dây gây sự cố và tai nạn điện, đồng thời tiến hành 
rà soát các tuyến đường dây, thiết bị điện trên lưới, 
khắc phục, xử lý ngay các nguy cơ có thể dẫn đến 
cột điện bị nghiêng, ngã đổ trong mùa mưa bão. 
Bên cạnh đó còn kiểm tra lưới điện trên các đường 
dây cao, hạ áp, các điểm xung yếu; kiểm tra định 
kỳ các thiết bị trên toàn lưới điện; các điểm có khả 
năng sạt lở, ngập úng, các thiết bị không bảo đảm 
tiêu chuẩn vận hành, chặt tỉa cây trong và ngoài 
hành lang lưới điện. Phối hợp với chính quyền địa 
phương kiểm tra đường dây sau công tơ vào nhà 
dân, vì chủ yếu đường dây này là cột gỗ, tre sử dụng 
lâu ngày, dây dẫn tiết diện nhỏ, chắp nối không bảo 
đảm an toàn. Qua kiểm tra, cán bộ ngành Điện đã 
tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ nhân công cho các hộ cải tạo 
hệ thống lưới điện trong nhà, bảo đảm tiêu chuẩn 
kỹ thuật an toàn trong sử dụng điện. Riêng tại các 
khu vực nông thôn, một số lưới điện hạ áp mới tiếp 
nhận chưa được đầu tư sửa chữa, có nguy cơ mất an 
toàn, PC Đồng Tháp cũng đã tập trung xử lý các cột 
điện tạm bợ có khả năng ngã đổ và đường dây quá 
tải; phối hợp với chính quyền địa phương vận động 
người dân chặt tỉa cây lớn, có nguy cơ đổ vào đường 
dây, gây sự cố cho lưới điện.

Để phòng tránh các tai nạn điện có thể xảy, ngành Điện khuyến cáo khách 
hàng thực hiện các chỉ dẫn an toàn điện như sau:

 Không đứng trú mưa ở tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp.
 Không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng điện 

kế, thùng cầu dao.
 Không lên sân thượng, mái nhà (nơi có đường dây điện băng qua).
 Không tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời.
 Ngắt nguồn điện nếu khu vực trong nhà bị ngập nước. Bố trí chỗ lắp đặt đường 

dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức nước thường ngập 
lụt, ẩm ướt; lắp thiết bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện phù hợp.

 Cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời các bảng 
hiệu, bảng quảng cáo… khi trời mưa to, gió lớn.

 Khi phát hiện cột điện nghiêng, đổ, dây điện đứt rơi xuống đường, ruộng, ao hồ… 
người dân nên tránh xa, cảnh báo cho mọi người xung quanh biết và lập rào chắn và gọi 
về tổng đài 19001006 của Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam, để điện 
lực địa phương nhanh chóng xử lý. Không nên tự tháo dỡ sửa chữa, gây hậu quả nghiêm 
trọng hơn.
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Miền Tây Nam bộ với đặc thù hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng 
chịt, giao thông đi lại chủ yếu bằng đường thủy, công tác quản 
lý vận hành, kinh doanh mua bán điện gặp rất nhiều khó khăn. 
Và trên những hành trình lênh đênh miền sông nước, những công 
nhân Điện lực phải nỗ lực rất lớn để thích nghi và hoàn thành tốt 
công việc của mình.

Nét riêng thợ điện 
miền sông nước

Nhân sự có 14 công nhân, 
quản lý vận hành 159 
km đường dây trung thế, 
207 km đường dây hạ thế 
cho gần 7.600 hộ dân sử 
dụng điện của 3,5 xã trên 

địa bàn huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, 
nhưng với bà con nơi đây thì người thợ 
điện của Đội Quản lý tổng hợp Tân 

Đức đã góp phần mang đến cho họ 
một cuộc sống mới với nhiều đổi thay 
tích cực.

Cho đến bây giờ, anh Tiếp vẫn 
không quên được những ngày đầu đến 
với xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Đó 
là những tháng ngày khó khăn nhất để 
anh có thể thích nghi và hiểu tâm tư, 
tình cảm của bà con địa phương.

Thợ điện Cà Mau chèo thuyền qua 
sông, rạch để đến nhà dân

[DANH ÁNH]
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13 năm gắn bó với ngành Điện, đấy 
cũng là những năm tháng anh Lê Văn 
Tiếp, công nhân Đội Quản lý tổng hợp 
Tân Đức, Điện lực Đầm Dơi, Công ty 
Điện lực Cà Mau có những kỷ niệm 
khó quên.

“Với đặc thù thợ điện miền sông nước, 
công tác quản lý, vận hành hay việc khắc 
phục sự cố gặp không ít khó khăn, đặc 
biệt vào thời điểm thủy triều rút. Khi đó, 
anh cùng anh em trong Đội phải thường 
xuyên theo dõi mực nước trên sông, rạch, 
tranh thủ thời gian khi nước vừa lên để 
kịp thời đi khắc phục sự cố, sớm cung 
cấp điện trở lại cho người dân”, anh Tiếp  
tâm sự.

Còn với anh Trương Thành Vẹn, 
Đội trưởng Đội Quản lý tổng hợp Tân 
Đức, người có gần 12 năm gắn bó với 
ngành Điện miền sông nước. Có lẽ, 
sông - nước đã trở thành một phần 
không thể thiếu trong anh. “Một khi đã 
chọn gắn bó với nghề thì dù vất vả mấy 
cũng kiên trì bám trụ”, anh Vẹn chia sẻ.

Hệ thống lưới điện khá rộng, đặc 
thù địa hình phức tạp, phần lớn là 
sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên 
phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền, 
xuồng, ghe. Bên cạnh đó, nhân lực ít, 
cộng với những hạn chế về mặt thời 
gian do phụ thuộc vào mực nước thủy 
triều lên và rút xuống trong ngày, nên 
đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác 
quản lý, vận hành, kinh doanh mua 
bán điện trên địa bàn. Cũng bởi thế 
mà, những anh công nhân ngành Điện 
dù có là người ở địa phương nào, sau 
thời gian công tác nơi đây cũng đều 
thành thạo bơi lội, quen với việc lênh 
đênh trên sông nước. Có lẽ, đây là đặc 
trưng khó lẫn của thợ điện vùng này.

Khó có thể đong đếm được những 
khó khăn mà những người thợ điện 
nơi đây phải trải qua khi hiện trường 
làm việc thường xuyên là đầm lầy, 
ao tù nước đọng, dòng sông mênh 
mông trắng xóa, cánh rừng rậm rạp 
đầy muỗi, vắt. Cũng chính vì vậy, họ 

thường xuyên phải ăn uống, sinh hoạt 
ngay tại bờ sậy, bãi đước, vườn tràm, 
thậm chí còn vắt vẻo trên các cột điện 
cao giữa dòng sông mênh mông…

Vui có, buồn có… tất cả đọng lại, 
vẫn là tình cảm chan hòa, mộc mạc 
giữa bà con miền sông nước với “công 
nhân điện” - những người vừa làm giỏi 
chuyên môn vừa làm dân vận tốt.

Người dân nơi đây đã quen với hình 
ảnh cần mẫn của các công nhân thợ 
điện hàng ngày xuống từng nhà để tư 
vấn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, 
hiệu quả hay giúp bà con lắp đặt, sửa 
chữa lưới điện mỗi khi sự cố. Chẳng 
biết tự bao giờ, họ cũng quen với sắc 
vàng trên áo đẫm mồ hôi không quản 
ngại bất cứ khó khăn nào.

Người dân sống ở vùng này, quanh 
năm gắn bó với sông nước, nên sự 
phóng khoáng và cả cái mặn mòi của 
vị nước miền Tây đã ngấm vào mạch 
máu họ, trở thành một thứ văn hóa đặc 
trưng của vùng miền. Sau thời gian dài 
lặn lội nơi đây, dành nhiều thời gian 
chia sẻ với những người dân, cái mộc 
mạc và ấm tình của người dân vùng 
sông nước đã ngấm vào những người 
lính ngành điện tự lúc nào. Thế nên, 
họ dần trở thành người nhà của dân, 
sống hòa đồng cùng dân và được dân 
mến dân thương.

Dù có cố gắng thế nào, nhưng 
nếu không có sự động viên, hỗ trợ 
và cảm thông của người dân nơi đây, 
thì những người thợ điện vùng sông 
nước như các anh rất khó hoàn thành 
nhiệm vụ. Có lẽ, mỗi ngày trôi qua là 1 
ngày những công nhân thợ điện miền 
sông nước lại thấy yêu hơn công việc  
của mình.

Với các anh, cuộc sống của bà con 
nơi đây sẽ tươi sáng và ấm áp hơn nhờ 
ánh điện, đó là niềm vui to lớn nhất, là 
động lực để các anh phấn đấu, quyết 
tâm “bám đất, bám nghề” - để đem 
ánh sáng đến khắp miền sông nước.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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An toàn lao động (ATLĐ) luôn được Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) quan 
tâm hàng đầu, đặc biệt là công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ. Vì vậy, 
nội dung chương trình huấn luyện đều được thay đổi hàng năm để phù hợp với yêu cầu 
thực tế.

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Từ năm 2009, nhận 
thấy việc phổ biến quy 
trình, quy định đến 
người lao động dễ tạo 
cảm giác nhàm chán, 

không đi sâu được vào mỗi cá 
nhân, PC Bình Dương đã xây 
dựng giáo trình huấn luyện bằng 
việc rút kinh kinh nghiệm từ các 
vụ tai nạn lao động (TNLĐ) đã 
xảy ra trong những năm trước; 
phân tích nguyên nhân, đồng 
thời lồng ghép các điều, khoản 
mà người lao động vi phạm dẫn 
đến tai nạn; mô phỏng, giải trình 
diễn biến bằng hình ảnh, hậu 
quả, nguyên nhân; phổ biến các 
văn bản liên quan giúp người lao 
động dễ hiểu, liên tưởng và gợi 
nhớ đến các điều khoản trong 
các quy trình, quy định đang  
áp dụng.

Đến năm 2016, kết hợp với 
một số tài liệu được cung cấp 
từ Tổng Công ty Điện lực miền 
Nam (EVN SPC), giáo trình được 
nâng cấp thành “Phân tích rủi ro 
- biện pháp phòng ngừa TNLĐ 
và rút kinh nghiệm từ các vụ 
TNLĐ”, gồm có: Một số loại hình 
công việc điển hình (trèo trụ, 
làm việc trên đường dây, MBA, 
tụ bù, thanh cái…) và phân tích 
rủi ro khi làm việc. Trong quá 
trình phân tích rủi ro, tài liệu còn 
lồng ghép các vụ TNLĐ đã xảy 
ra để người lao động có thể đánh 
giá mức độ rủi ro, các nguy hiểm 

Trước giờ vào Hội thi

tiềm ẩn, và đồng thời nắm bắt quy trình, quy định. Một số câu hỏi trắc 
nghiệm, vấn đáp liên quan.

Năm 2017, PC Bình Dương đổi mới hình thức huấn luyện ATVSLĐ, 
nhằm tạo cảm giác thoải mái, tự nguyện tham gia buổi huấn luyện tại 
Điện lực Dĩ An và Bắc Tân Uyên. Giảng viên đã thử nghiệm bằng 
cách yêu cầu đơn vị không điểm danh, không ghi nhận thiếu sót của 
người lao động khi đang tham gia khóa học. Kết quả là sau khi trình 
bày bộ tài liệu huấn luyện ATVSLĐ 2017, tổng số người tham gia đến 
khi kết thúc buổi tập huấn còn hơn 80% số lượng học viên tham dự 
ban đầu. Điều này cho thấy mức độ dễ hiểu, sức lôi cuốn của tài liệu 
cũng như đáp ứng được yêu cầu của người lao động. 

Ngoài những nội dung trong bộ giáo trình 2016, bộ tài liệu huấn 
luyện năm 2017 đã phân tích cho người lao động thấy nguyên nhân, 
hậu quả của hành vi vi phạm quy trình, quy định; các hình thức xử 
lý vi phạm theo quy định khen thưởng và kỷ luật về việc thực hiện 
công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ. 
Mục đích không phải để răn đe mà để giúp người lao động thấy được 
mức độ nghiêm trọng khi vi phạm quy định và ảnh hưởng hành vi sai 
phạm của họ đến gia đình và mọi người xung quanh.

Tâm huyết trong công tác quản lý an toàn lao động, ông Nguyễn 
Thế Nam, Trưởng phòng An toàn PC Bình Dương cho biết:  
“Muốn người lao động trực tiếp không vi phạm quy trình, quy định về 
ATLĐ thì phải thay đổi tư duy và cách nhìn nhận công việc của họ”.

[TRẦN NGỌC VINH]
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Năm 2016, qua công tác kiểm tra các khách hàng sử dụng 
điện, Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) đã phát 
hiện và xử lý 14 vụ khách hàng trộm cắp điện, truy thu 
66.647kWh, tương đương gần 194 triệu đồng. Trong đó, có 
8 vụ tác động trước công tơ, 4 vụ tác động trực tiếp và 2 vụ 

tác động gián tiếp vào công tơ. 6 tháng đầu  năm 2017, PC Bạc Liêu 
cũng đã phát hiện và xử lý thêm 2 vụ trộm cắp điện, truy thu 13.667 
kWh với số tiền gần 40 triệu đồng.

Điển hình là vụ trộm cắp điện xảy ra tại xã Hiệp Thành (TP. Bạc 
Liêu) bằng hình thức mổ dây cáp dẫn điện để lấy điện áp trước công 
tơ, dẫn điện ra ngoài vuông tôm để sử dụng. PC Bạc Liêu phải truy thu 
25.699kWh, tương ứng 77,3 triệu đồng. Hầu hết các đối tượng trộm 
cắp điện để phục vụ cho mục đích sinh hoạt gia đình, muốn xài điện 
nhiều nhưng trả tiền ít, thậm chí bất chấp nguy hiểm khi can thiệp 
vào hệ thống điện trước và sau công tơ. Những trường hợp này không 
chỉ làm thất thoát tài sản của ngành Điện mà có nguy cơ đe dọa đến 
tính mạng con người. Nhiều khách hàng lợi dụng địa bàn vùng sâu, 
vùng xa, điện lực ít kiểm tra để thực hiện hành vi trộm điện. Do nhân 
lực mỏng, địa bàn quản lý rộng nên việc kiểm soát nạn trộm cắp điện 
rất khó khăn.

Tăng cường công tác phòng, 
chống trộm cắp điện

Nhân viên Điện lực kiểm tra đồng hồ điện tại nhà khách hàng 

[PC BẠC LIÊU]

Hiện tại, PC Bạc Liêu đang 
quản lý 224.352 khách hàng sử 
dụng điện, trong đó khách hàng 
sử dụng điện cho mục đích sinh 
hoạt là 212.519 khách hàng và 
sử dụng điện ngoài mục đích 
sinh hoạt 11.833 khách hàng. Để 
hạn chế, giảm thiểu tình trạng 
trộm cắp điện, PC Bạc Liêu phối 
hợp với công an, chính quyền 
địa phương tăng cường công tác 
tuyên truyền, nâng cao ý thức 
sử dụng điện của người dân. Bên 
cạnh đó, kết hợp ứng dụng công 
nghệ mới trong công tác kiểm 
tra, giám sát mua bán điện như 
lắp đặt công tơ có tính năng theo 
dõi, giám sát từ xa; bộ cảnh báo 
sử dụng nam châm can thiệp từ 
bên ngoài... để chủ động theo 
dõi sản lượng điện tiêu thụ của 
khách hàng, nhằm phát hiện và 
xử lý kịp thời những trường hợp 
bất thường của hệ thống đo đếm.

Trong thời gian tới, PC Bạc 
Liêu tiếp tục củng cố, tăng cường 
bồi dưỡng, huấn luyện chuyên 
môn nghiệp vụ trong công tác 
kiểm tra phát hiện trộm cắp điện 
đến CBCNV làm công tác kiểm 
tra điện. Bên cạnh đó, Công ty 
sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động 
kiểm tra giám sát sử dụng điện, 
phối hợp với các sở, ngành, đoàn 
thể và chính quyền địa phương 
tiếp tục triển khai tuyên truyền 
sâu rộng đến từng hộ dân những 
thông tin về hành vi vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực điện để giúp 
người dân hiểu và nâng cao ý thức 
trong việc sử dụng điện an toàn,  
tiết kiệm.
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Sự chuyển mình 
từ văn hóa doanh nghiệp

Phòng giao dịch khách hàng Điện lực Mộc Hóa

[ĐẶNG THỊ THANH PHONG]

Điện lực Mộc Hóa tiền thân 
là Trung tâm quản lý điện 
Kiến Tường được thành lập 
ngay sau ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, trên 

cơ sở tiếp nhận lưới điện đã có trước đó. 
Năm 1976 xác nhập 3 trung tâm quản 
lý điện (Kiến Tường, Hậu Nghĩa, Long 
An) thành Sở quản lý & phân phối điện 
Long An, lúc này được đổi tên thành 
Chi nhánh điện Mộc Hóa trực thuộc 
Sở, quản lý 2 huyện Mộc Hoá và Vĩnh 
Hưng. Năm 2002, tổ điện Vĩnh Hưng 
và Tân Hưng tách ra trực thuộc Điện 
lực Long An, Chi nhánh điện Mộc Hóa 
chỉ còn quản lý trên địa bàn huyện Mộc 
Hóa. Ngày 19/5/2010, Tổng công ty Điện 
lực miền Nam ban hành Quyết định 
335/QĐ-EVNSPC đổi tên chi nhánh 

Điện Mộc Hóa thành Điện lực Mộc Hóa.

Điện lực Mộc Hóa có 2 Phòng 
chuyên môn và 1 Đội trực thuộc, với 45 
CBCNV, địa bàn cung cấp điện bao gồm 
thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa. 
Trình độ mỗi người một khác, nhận thức 
về văn hóa doanh nghiệp (VHDN) cũng 
khác nhau, do đó  Lãnh đạo Đơn vị phải 
tìm giải pháp để công tác triển khai và 
thực hiện VHDN đi vào chiều sâu, để 
CBCNV hiểu và thực hiện một cách  
thấu đáo.

Lúc đầu mới triển khai, mọi người 
hiểu VHDN một cách đơn giản là đồng 
phục, khẩu hiệu, logo, quy định, những 
hành động cụ thể như: Các hoạt động tri 
ân với khách hàng; phát động thi đua… 
cùng thái độ, phong cách ứng xử của con 
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người trong một tổ chức. Điện lực Mộc 
Hóa đã quán triệt đến toàn thể CBCNV 
trong đơn vị nhận thức tầm quan trọng 
của VHDN, xác định việc xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp chính là xây dựng con 
người làm gốc để nâng cao trình độ quản 
lý doanh nghiệp, làm cho quan niệm giá 
trị của doanh nghiệp thấm sâu vào từng 
CBCNV. Điều đó được thể hiện bằng 
việc bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm 
của CBCNV, phát huy tính tích cực, tính 
chủ động; bồi dưỡng giá trị VHDN để 
trở thành nhận thức chung của tập thể 
CBCNV và trở thành động lực khích lệ 
tất cả mọi người phấn đấu; tăng cường 
công tác tuyên truyền và thực thi 
VHDN ngành Điện nhằm tạo ra không 
khí cởi mở, thân thiện để nâng cao tinh 
thần trách nhiệm và hiệu quả công việc; 
xây dựng thể chế quản lý minh bạch, 
dân chủ khiến cho những người có cống 
hiến cho sự phát triển của đơn vị đều 
được tôn trọng và được hưởng lợi ích vật 
chất xứng đáng với công sức mà họ đã 
bỏ ra.

Từ khi áp dụng cơ chế một cửa trong 
giao tiếp, giải quyết yêu cầu của khách 
hàng, tại Điện lực đã có sự chuyển mình 
tích cực, cụ thể như: Hướng dẫn khách 
hàng nhiệt tình, chu đáo, lịch sự và đơn 
giản thủ tục cấp điện, tạo được sự tin 
tưởng cho khách hàng, lãnh đạo đơn vị 
thường xuyên phổ biến đến toàn thể cán 
bộ công nhân về ý thức phục vụ khách 
hàng, chấn chỉnh kịp thời những hành vi 
chưa chuẩn mực khi giao tiếp với khách 
hàng cũng như với đồng  nghiệp. Mỗi 
CBCNV phải thực hiện tốt thương hiệu 
ngành Điện, công bằng, làm đúng thời 
gian quy định, các yêu cầu khách hàng  
mong muốn.

Bộ phận giao tiếp khách hàng đã từng 
bước chuẩn mực hơn trong trang phục 
của mình, cởi mở hơn trong giao tiếp 
tạo nên sự hài lòng cho khách hàng và 
tạo nên tinh thần đoàn kết nội bộ. Nhận 
thức về VHDN ở mỗi người khác nhau 
nhưng chung lại là “Tinh thần trách 

nhiệm” đối với công việc cơ quan đối với 
đồng nghiệp và ngay cả với khách hàng 
là điều tiên quyết sẽ giúp nâng cao nhận 
thức VHDN của đơn vị, góp phần làm 
tăng thêm nét đẹp trong giao tiếp.

Nói thì đơn giản nhưng thực thi là 
cả quá trình phấn đấu, Lãnh đạo Điện 
lực vẫn thường xuyên nhắc nhở, đồng 
thời tạo môi trường làm việc cho bộ 
phận giao tiếp tâm trạng thoải mái, luôn 
có những nụ cười trong giao tiếp, quan 
tâm trao đổi, giúp đỡ nhau những vướng 
mắc trong quá trình thực hiện công việc 
để cùng nhau tháo gỡ.

Tất cả CBCNV vẫn luôn có ý thức 
góp ý nhắc nhở lẫn nhau khi một ai đó 
có tâm trạng không tốt với một thái độ 
chân thành chia sẻ và thông cảm từ đó tự 
hoàn thiện hơn trong vai trò trách nhiệm 
của mình. Tinh thần đoàn kết luôn mang 
lại sức mạnh to lớn, mọi người luôn hỗ 
trợ lẫn nhau trong công việc, san sẻ với 
nhau khi đồng nghiệp gặp khó khăn, 
không để khách hàng phải ra về khi 
nhân viên một bộ phận nghỉ phép hay 
nghỉ ốm, mà chia sẽ, nhiệt tình hỗ trợ 
để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Với 
khẩu hiệu “EVN Thắp sáng niềm tin”, 
Điện lực luôn cố gắng hoàn thiện chính 
mình để cùng góp phần nâng cao giá trị 
thương hiệu ngành Điện, giữ vững niềm 
tin trong lòng mọi người. Có mục tiêu thì 
mới có sự phấn đấu để hoàn thành được 
mục tiêu đề ra.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng 
công tác chuyên môn, Điện lực rất quan 
tâm đến công tác bảo vệ lợi ích, chăm 
lo cho CBCNV khi gặp khó khăn, hoạn 
nạn… Ngoài những chế độ đã có trong 
quy chế, quy định, Công đoàn bộ phận 
còn vận động cán bộ công nhân viên với 
tinh thần thương yêu, đùm bọc để giúp 
đỡ lẫn nhau. Kết quả đó là tự giác trên 
hết, được xây dựng trên nền tảng tin 
tưởng, gắn bó đoàn kết, như mục đích 
mà giá trị văn hóa ngành doanh nghiệp 
luôn hướng đến.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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Cùng với giao thông…, lưới điện luôn 
phải đi trước một bước trong phát 
triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, 
việc triển khai các chương trình và 
giải pháp phát triển lưới điện luôn 
được ngành Điện ưu tiên hàng đầu.

Phối hợp chặt chẽ với địa phương
Đầu tư hệ thống lưới điện để nâng cao độ tin 

cậy trong cung cấp điện là chủ trương nhất quán 
được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN 
SPC) triển khai nhiều năm qua. Riêng năm 2015,  
EVN SPC đã dành gần 5.000 tỉ đồng xây dựng các 
công trình trạm biến thế và hệ thống lưới điện tại 
21 tỉnh, thành phía Nam. Sang năm 2016, kinh phí 
đầu tư cho việc hoàn thiện hệ thống lưới điện đã lên 
hơn 6.500 tỉ đồng.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư,  
EVN SPC luôn có sự trao đổi bàn bạc với chính 
quyền các địa phương để phân bổ hợp lý. Đơn cử 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 6 huyện (trong đó có 1 
huyện đảo), 2 thành phố, với 14 KCN thì mức đầu 
tư sẽ lớn hơn so với Vĩnh Long có 6 huyện, 1 thị xã, 
1 thành phố nhưng chỉ có 1 khu công nghiệp. Ông 
Lê Thanh Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực 
Vĩnh Long, cho biết năm 2015, EVN SPC đã đầu tư 
cho Vĩnh Long 32 công trình, với kinh phí trên 30 tỉ 
đồng nhằm tăng khả năng cung cấp điện trên toàn 
tỉnh. Năm 2016, Tổng công ty cũng đã đầu tư cho 
tỉnh 39 công trình nhằm cải thiện độ tin cậy và khả 
năng cung cấp điện.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa EVN SPC với chính 
quyền các địa phương trong việc đầu tư hệ thống 
lưới điện còn giúp cho Tổng công ty giải quyết tốt 
những khó khăn trong việc xử lý vốn, giải phóng 
mặt bằng cũng như xác định đúng những công trình 
đầu tư cấp thiết. Điều này có thể thấy rõ trong dự án 
ngầm hóa lưới điện của TP.Bà Rịa thời gian qua. Ở 
công trình này, Tổng công ty bỏ ra nguồn kinh phí 
đầu tư 150 tỉ đồng thì tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng 
hỗ trợ số tiền tương đương để công trình sớm hoàn 
tất. Nhờ đó, đến nay, sau hơn 2 năm triển khai, TP. 
Bà Rịa đã cơ bản hoàn thành việc ngầm hóa lưới 
điện trên địa bàn, được chính quyền và đông đảo 
người dân đánh giá cao.

Đầu tư cho lưới điện
để nâng cao độ tin cậy

Công nhân Điện lực sửa chữa bảo trì lưới điện

[TÚ UYÊN]

Nâng cao độ tin cậy
Nhờ tính toán, đầu tư hợp lý dựa trên yêu cầu 

thiết thực của địa phương, đến nay hệ thống lưới 
điện của 21 đơn vị thành viên thuộc EVN SPC ngày 
càng hoàn thiện. “Tỷ lệ và thời gian mất điện giảm 
đáng kể, đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội các địa phương”, ông Nguyễn Hữu Tâm, 
Phó phòng Kỹ thuật Nhà máy phân bón Cửu Long 
(Vĩnh Long), cho biết.

Theo EVN SPC, duy trì độ tin cậy cung cấp điện 
là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá 
chất lượng phục vụ của ngành điện. Vì vậy, EVN 
SPC đã xây dựng xong các phương án dự phòng 
cho hệ thống lưới điện 110kV. Riêng hệ thống lưới 
điện 22kV, Tổng công ty đã giao cho Công ty Điện 
lực xây dựng phương án kỹ thuật để khi mất một 
nguồn thì vẫn đảm bảo cung cấp điện liên tục cho 
các phụ tải sử dụng.

Đến nay, đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
được áp dụng, đưa công nghệ thông tin vào công 
tác quản lý, làm tăng độ hài lòng của khách hàng. 
Đó chính là thước đo độ tin cậy của lưới điện và 
chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng ngày 
càng cao yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các  
địa phương.
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Trong quá trình thao tác các thiết bị cần 
thử điện trước khi thao tác như: DS, 
LBS… cần phải dùng sào thao tác gắn bút 
thử điện thử không còn điện ở 3 pha của 
thiết bị rồi mới dùng sào thao tác sẽ gặp 

trở ngại khi thao tác như sau: Thử không còn điện ở 
các thiết bị xong, rồi mới thay đầu sào thao tác; quá 
trình thay đổi 2 đầu bút thử điện và đầu sào thao tác 
mất khoảng 4-5 phút thì có khả năng có điện trở lại 
thiết bị đã thử không còn điện. Khi thao tác sẽ bị sự 
cố và rất nguy hiểm.

Do đó, nhóm tác giả Công ty Điện lực Đồng 
Tháp đã đưa ra giải pháp gia công Bass gắn bút thử 

điện vào đầu sào thao tác thử điện để thao tác cùng 
lúc bằng chất liệu inox. Để thử không còn điện và 
cắt ngay thiết bị loại trừ nguy cơ có thể gây sự cố 
trong quá trình thay đổi đầu bút thử điện và đầu 
sào thao tác.

Giải pháp tạo thuận lợi cho nhóm công tác, góp 
phần giảm thời gian và nhất là đảm bảo an toàn 
trong quá trình thao tác các thiết bị cần thử điện 
trước khi thao tác như: DS, LBS….

Mô tả: 
Phần cố định gắn bút thử điện cùng với phần 

tỉnh có thể điều chỉnh vị trí gắn bút thử điện để phù 
hợp vị trí thao tác bằng chất liệu inox.

Gắn bút thử điện 
vào đầu sào thao tác

Khi thao tác phải cần thay đổi 2 đầu bút thử 
điện và đầu sào thao tác trong quá trình thao tác

Trước khi có sáng kiến

Sau khi có sáng kiến

Thao tác hotline xoay dễ dàng, thuận lợi, an 
toàn và hiệu quả
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Tổng công ty Điện lực miền Nam  
(EVN SPC) hằng năm triển khai thực hiện 
một khối lượng đầu tư xây dựng với giá trị  
lớn để phát triển nguồn và lưới điện tại 21 
tỉnh, thành phố phía Nam. Các dự án đầu 

tư xây dựng trọng điểm thường kéo dài qua nhiều 
giai đoạn trong đó có khâu quản lý cấp vốn khấu 
hao cơ bản được thực hiện trên một chương trình kế 
thừa từ nhiều năm trước không còn đáp ứng được 
nhu cầu quản lý hiện tại như: Không kiểm soát và 
lưu trữ được bộ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ các lần 
đăng ký, điều chỉnh, đề nghị cấp vốn; không theo 
dõi được chu trình luân chuyển hồ sơ giữa đơn vị 
và Tổng công ty dẫn đến khó khăn trong quá trình 

thống kê, tổng hợp phục vụ công tác điều hành; tốn 
nhiều thời gian, công sức.

Từ những yêu cầu bức thiết trên, nhằm nâng cao 
hiệu quả công việc, cải tiến quy trình nghiệp vụ, 
tạo ra sự tương tác trực tiếp, nhanh chóng hiệu quả, 
Tổng công ty giao Công ty CNTT Điện lực miền 
Nam phối hợp với các ban liên quan triển khai 
phần mềm quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản.

Từ cuối năm 2016 đến nay, qua thời gian thí 
điểm và nâng cấp các phiên bản, phần mềm đã 
được hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu, các chức năng và 
hiệu năng, đáp ứng tốt mục tiêu quản lý cấp vốn 
khấu hao cơ bản trong toàn EVN SPC.

Ứng dụng công nghệ thông tin 
vào công tác quản lý cấp vốn 
khấu hao cơ bản  
[LÊ THÀNH NHÂN]

Các chức năng nổi bật của phần mềm:
 Đăng ký kế hoạch vốn: Chức năng giúp người dùng ở Tổng công ty kiểm 

tra, giám sát việc lập, duyệt vốn giữa EVN SPC với đơn vị thành viên.
 Điều chỉnh kế hoạch vốn: Chức năng giúp người dùng ở đơn vị kiểm tra 

việc lập điều chỉnh kế hoạch vốn với EVN SPC, tình trạng phê duyệt của bản điều 
chỉnh kế hoạch.

 Tình hình xem xét đề nghị cấp vốn: Chức năng giúp người dùng kiểm tra, 
theo dõi tình trạng đề nghị cấp vốn của đơn vị với EVN SPC. Giám sát hiển thị các 
đề nghị cấp vốn của các đơn vị và tình trạng xem xét của các đề nghị

 Ra thông báo cấp vốn: Hiển thị các đề nghị cấp vốn tất cả các đơn vị và tình 
trạng ra thông báo cấp vốn của các đề nghị (Chưa in thông báo cấp vốn, đã trình 
thông báo cấp vốn, đã ra thông bao cấp vốn chính thức)

 Tổng hợp báo cáo: Chức năng cung cấp cho EVN SPC và các đơn vị kết 
xuất được các báo cáo phục vụ nhu cầu về nghiệp vụ, quản lý điều hành nhanh 
chóng, linh hoạt, cho phép lưu trữ được các file đính kèm do đơn vị gởi lên hoặc 
EVN SPC gởi đến một cách thuận tiện nhất.

 Và nhiều chức năng khác với hiệu năng và mục đích phục vụ tốt yêu cầu 
nghiệp vụ trong toàn Tổng công ty.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
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Mô hình triển khai phần mềm

Giao diện chức năng hệ thống Quản lý cấp vốn KHCB

Mô hình tổng quan của phần mềm:

Về tổ chức cơ sở dữ liệu của hệ thống: Database 
hệ thống được quản lý đồng bộ tập trung tại Trung 
tâm dữ liệu của EVN SPC. Dữ liệu các công trình, 
dự án được tổ chức theo thời gian ngày, tháng, năm 
và giai đoạn nhiều năm; Theo đơn vị quản lý dự án; 
Theo địa bàn tỉnh\thành phố; Theo loại hình công 
trình; Theo kiểu báo cáo - báo cáo tổng hợp hoặc 

báo cáo chi tiết với mục tiêu đáp ứng kịp thời yêu 
cầu quản lý thông tin các dự án đầu tư xây dựng 
một cách hiệu quả, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các 
các cấp lãnh đạo, người dung cuối là từng cán bộ 
làm công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp 
vốn khấu hao cơ bản và phục vụ hiệu quả nhu cầu 
khai thác cho nhiều bộ phận liên quan.

Việc áp dụng Phần mềm Quản lý cấp vốn khấu 
hao cơ bản đã giúp EVN SPC thiết lập một cơ sở 
dữ liệu đáng tin cậy được Tổng công ty và các đơn 
vị thành viên đánh giá cao về tính hiệu quả trong 
công tác quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản, báo cáo 
số liệu phục vụ kịp thời cho công tác quản lý điều 
hành toàn bộ các công trình, dự án từ lúc bắt đầu 
đến khi kết thúc. Nâng cao hiệu quả quản lý các 

dự án đầu tư xây dựng ở các cấp, linh hoạt trong 
công tác tổng hợp nhiều loại hình báo cáo đột xuất, 
định kỳ phục vụ kịp thời yêu cầu báo cáo của EVN, 
EVN SPC. Đồng thời đáp ứng đúng định hướng đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT trong các mặt quản lý điều 
hành sản xuất, hướng đến cải tiến phương thức điều 
hành, tăng năng suất lao động qua ứng dụng CNTT 
của EVN và trong toàn EVN SPC.
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Vấn đề đảm bảo cung cấp điện an toàn, 
liên tục là một trong những tiêu chí kỹ 
thuật hàng của Công ty Điện lực Tây 
Ninh (PC Tây Ninh) và được đánh giá 
qua các chỉ số tin cậy cung cấp điện: 

SADI, SAIFI và MAIFI. Do đó, việc thực hiện các 
biện pháp ngăn chặn sự cố, giảm thiểu thời gian mất 
điện và khu vực mất điện do sự cố là rất cần thiết. 
Trong quý II/2017, PC Tây Ninh đã xây dựng đề án 

chi tiết giai đoạn từ năm 2017-2019, qua đó đánh giá 
hiệu quả để triển khai những năm tiếp theo.

Cụ thể, để thiết bị chỉ thị sự cố phát huy hiệu 
quả cao nhất, PC Tây Ninh đã nghiên cứu vị trí lắp 
đặt, lựa chọn công nghệ phù hợp cũng như tính 
toán quy mô đầu tư cho đề án. Công ty chủ trương 
không đầu tư một lượt cho các đơn vị trực thuộc mà 
chia ra một số giai đoạn, kết thúc một năm sử dụng 
thiết bị Công ty sẽ họp phân tích hiệu quả sử dụng. 

Bộ chỉ thị sự cố 
trên lưới điện trung áp

Bộ chỉ thị sự cố và mô phỏng vị trí lắp đặt

[NGUYỄN DUY TÂN]

Công ty đã đề ra một số tiêu chí lựa chọn mà 
thiết bị chỉ thị phải đáp ứng là: Nhanh chóng phát 
hiện vị trí sự cố, hiển thị cảnh báo và giải trừ cảnh 
báo nhanh khi phát hiện sự cố ngắn mạch hay 
chạm đất; năng lượng tiêu thụ thấp đảm bảo thiết 
bị hoạt động liên tục và lâu dài; ứng dụng rộng rãi 
và độ tin cậy cao, thiết kế gọn nhẹ, đảm bảo chắc 
chắn và kín khít, thích hợp với mọi điều kiện thời 
tiết cũng như lắp đặt và tháo lắp dễ dàng bằng công 
cụ chuyên dụng mà không cần phải cắt điện.

Việc sử dụng thiết bị chỉ thị để hỗ trợ phân vùng 
nhanh sự cố, chính xác dần thế các phương pháp 
truyền thống cũng như áp dụng công nghệ thông 
minh trong công tác quản lý vận hành là xu thế tất 
yếu và là một trong những tiêu chí quan trọng của 
PC Tây Ninh để từng bước hiện đại hóa lưới điện. 
Với những phương án cụ thể, chi tiết, việc đầu tư 
thiết bị chỉ thị sự cố chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả 
nhất định góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện của PC Tây Ninh.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

“Đẩy mạnh khoa học 
công nghệ” trong 
công tác quản lý 

điều hành sản xuất

Thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, trong các năm 
qua Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long) đã chú trọng 
đến việc hiện đại hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông - công nghệ 
thông tin nhằm từng bước ứng dụng vào công tác điều hành sản 
xuất và tiết kiệm chi phí.

Từ đầu năm 2017, PC Vĩnh Long đã nghiên cứu áp dụng và xây dựng 
dịch vụ tổng đài điện thoại IP dựa trên tài nguyên viễn thông - công nghệ 
thông tin. Hiện tại đơn vị đã ứng dụng phần mềm Asterisk hoạt động trên 
nền tảng mã nguồn mở Linux, xây dựng dịch vụ tổng đài điện thoại giao thức 
IP (Internet Protocol).

Hiệu quả mà tổng đài điện thoại giao thức IP mang lại như sau:
 Ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong quản lý điều hành sản 

xuất.
 Tận dụng thiết bị hiện có: hệ thống mạng, tận dụng các điện thoại 

hiện có…
 Tạo một hệ thống dùng riêng không phụ thuộc vào các nhà mạng.
 Bảo mật, an toàn an ninh thông tin.
 Giảm một phần chi phí thông tin liên lạc tại đơn vị.
Qua thời gian triển khai tại Văn phòng Công ty và các Điện lực trực 

thuộc, bước đầu đã hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao nhằm góp phần 
nâng cao công tác điều hành sản xuất.

Để sử dụng “Tổng đài điện thoại giao thức IP” yêu cầu phải cài đặt tổng 
đài Asterisk và  ứng dụng Zoiper trên điện thoại. Cách sử dụng đơn giản, 
giao diện gần gũi với người dùng: bấm số điện thoại IP cần liên lạc và nhấn 
phím gọi.

Với những hiệu quả mà “Tổng đài điện thoại giao thức IP” mang lại, PC 
Vĩnh Long tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng mới các phần 
mềm dùng chung để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của Công ty.

Phòng CNTT
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Nâng bước đến trường 
cho hai chị em mồ côi

Ngày 25/7, đại diện báo Tiền Phong và 
Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh 
Long) đã đến thăm và tặng quà cho hai 
cháu bé mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn 
là Lý Lam Chiều (12 tuổi) và em Lý Gia 

Trường(10 tuổi), ngụ tại ấp Đông Hòa 2, xã Đông 
Thành, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Món quà 
do PC Vĩnh Long tặng gồm 5 triệu đồng tiền mặt, 
một chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng, 2 chiếc cặp và 
các nhu yếu phẩm khác.

Cháu Lý Lam Chiều năm học mới này vào lớp 7 
và em trai Lý Gia Trường vào lớp 3, mồ côi cha từ 
nhỏ, mẹ lâm bệnh nặng, nên cả hai có nguy cơ bỏ 
học vì không nơi nương tựa.

Ông Huỳnh Vĩnh Phúc, Chánh văn phòng, Chủ 
tịch Công đoàn PC Vĩnh Long cho biết, CBCNV  
PC Vĩnh Long đã dành một khoản kinh phí để hỗ 
trợ với mong muốn giúp gia đình giải quyết phần 
nào khó khăn và hai cháu tiếp tục được đến trường.

Đang nằm dưỡng bệnh, bà Lý Thị Lượng (43 
tuổi) mẹ của 2 cháu cố gượng dậy để tiếp nhận món 
quà của nhà hảo tâm. Bà nói trong nỗi xúc động: 
“Tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm, địa phương đã giúp 
đỡ cho mẹ con tôi trong hoàn cảnh khó khăn này. Tôi 

Đại Dương

Đại điện PC Vĩnh Long và Báo Tiền phong (bên trái) và trao quà 
cho hai cháu bé mồ côi

Tặng quà 
học sinh nghèo, hiếu học
Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang) 
phối hợp UBND các xã: Tân An, Long An 
và Phú Vĩnh (TX. Tân Châu) tặng quà cho 
15 học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn.

Mỗi phần quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 
500.000 đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương 
trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương”, góp phần 
động viên các em học sinh vượt qua khó khăn, xây 
dựng tương lai. Theo kế hoạch, PC An Giang sẽ tặng 
100 phần quà cho học sinh nghèo, hiếu học thuộc 
các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, với 
tổng kinh phí 50 triệu đồng trong tháng 8-2017. Đại diện PC An Giang trao quà cho các em học sinh

hứa sẽ dùng số tiền này lo cho 2 đứa con tôi được ăn học 
đến nơi đến chốn”.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Huỳnh 
Thị Ánh Nguyệt, cán bộ Chăm sóc bà mẹ và trẻ em 
của xã đã gửi lời cảm ơn đến Báo Tiền Phong, PC 
Vĩnh Long và các nhà hảo tâm đã chia sẻ với hoàn 
cảnh khó của khăn gia đình bà Lượng.

TIN VẮN
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Công trình 
“Đường sáng tỏ, ngõ sạch đẹp”

Khắc phục sự cố lưới điện sau bão

Ngày 07/8/2017, Đoàn viên thanh niên Điện 
lực Châu Thành A (Công ty Điện lực Hậu 
Giang) phối hợp với chính quyền địa phương 
ra quân thực hiện công trình “Đường sáng 

tỏ, ngõ sạch đẹp” tại ấp So Đũa Lớn và ấp So Đũa 
Lớn A, xã Thanh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh 
Hậu Giang.

  Các đoàn viên thanh niên cùng với người dân địa 
phương phát quang 3 km hành lang lộ giới kết hợp 
trồng hoa tạo mỹ quan lộ nông thôn, đồng thời kéo 
1km dây điện, lắp 50 đèn tiết kiệm điện để thắp sáng 
đường quê. Tổng chi phí hơn 5 triệu đồng do Đoàn 
viên thanh niên Điện lực Châu Thành A đóng góp.

Bà Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Hội LHPN huyện 
Châu Thành A chia sẻ: “Công trình “Đường sáng tỏ, 
ngỏ sạch đẹp” không chỉ giúp địa phương giữ gìn an ninh 
trật tự, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn để 
xây dựng nông thôn mới”.

Song song đó, các đoàn viên thanh niên đã 
tuyên truyền bà con về cách sử dụng điện an toàn,  
tiết kiệm.

Vào rạng sáng ngày 25/7/2017, do ảnh 
hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn 
huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 
xã xảy ra mưa to kèm theo giông lốc. Lốc 
xoáy đã làm cây cối ngã vào lưới điện, 

làm mất điện 215 hộ dân tại trạm Láng Hầm 2, ấp 
Láng Hầm, xã Thạnh Xuân.

Ngay khi sự cố xảy ra, Điện lực Châu Thành A 
(Công ty Điện lực Hậu Giang) đã nhanh chóng báo 
về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn của Công ty, đồng thời huy động nhân sự và 
tập trung thiết bị, vật tư để khắc phục sự cố.

Phần lớn lưới điện của huyện Châu Thành 
A nằm ở vùng sông nước, do đó, khi xảy ra sự cố 
đơn vị gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc vận 
chuyển vật tư. Tại vị trí xảy ra sự cố nói trên nằm 
sâu bên trong các kênh rạch nhỏ, phương tiện, máy 
móc vận chuyển bị hạn chế. Công nhân Điện lực 
phải vận chuyển vật tư bằng xe máy đến vị trí xử lý 
khoảng 3-4 km. Đến 11 giờ 20 phút cùng ngày sự cố 

Trần Minh Vương, Châu Thị Tuyết Lê 

Công nhân Điện lực gắn đèn tiết kiệm điện thắp sang đường quê

Công nhân Điện lực dựng lại trụ điện bị bão làm ngã đổ

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên 
của Chi đoàn Điện lực Châu Thành A góp phần xây 
dựng nông thôn mới tại địa phương.

đã được khắc phục, tái lập điện hoàn toàn, đảm bảo 
an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của  
người dân.

Lắp đèn chiếu sáng
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Công nhân Điện lực gắn đèn tiết kiệm điện thắp sang đường quê

TẤM GƯƠNG NGƯỜI PHỤ NỮ 
“Bộ đội cụ Hồ” 
[TRẦN KIM NGÂN]

Chị Bùi Thị Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức nhân sự  -  Phó 
Chủ tịch Công đoàn Công ty Thí nghiệm điện miền Nam là một tấm gương 
bộ đội cụ Hồ trong ngành Điện miền Nam.

Chị Anh tâm sự, từ thuở 
còn  bé, mặc dù là con 
gái, nhưng chị ấp ủ, ước 
mơ sau này sẽ đi bộ đội. 

Khi 16 tuổi, chị đã thoát ly gia đình 
gia nhập vào quân ngũ, được làm 
“o du kích nhỏ”. Chị rất vui mừng 
khi ước mơ của mình trở thành  
hiện thực. 

39 năm tham gia cách mạng, 05 
năm trong quân ngũ ở Cục Quân y 
- Tổng cục Hậu Cần, tháng 7/1983, 
chị xuất ngũ, về làm Văn thư tổng 
hợp tại Phòng Tổ chức Hành chánh 
-  Thuộc Trung tâm Thí nghiệm 
Điện miền Nam (nay là Công ty Thí 
nghiệm Điện miền Nam). Để nâng 
cao trình độ, chị đã thu xếp công 
việc tham gia các khóa học ngoài 
giờ để bổ sung kiến thức. Đến tháng 
6/2003, chị được bổ nhiệm chức vụ 
Phó Trưởng Phòng  Hành chính Tổ 
chức - Lao động tiền lương - Thanh 
Tra bảo vê - Pháp chế (nay là Phòng 
Tổ chức Nhân sự). Chị Ngọc Anh và con trai

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
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Suốt 34 năm công tác trong ngành 
Điện, ngay từ lúc còn trẻ, chị đã tham 
gia các hoạt động đoàn thể, đảm trách 
vai trò Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, 
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty sau 
này, chị luôn nhiệt tình, hăng hái, 
sáng tạo, luôn đi đầu trong các phong 
trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao với phẩm chất của “Bộ đội 
cụ Hồ”. Chị kể, có những thời điểm 
công việc nhiều, áp lực nặng nề, sức 
khỏe hạn chế nhưng với “tinh thần 
thép” được luyện rèn trong quân ngũ 
đã giúp chị vượt qua tất cả. 

Khó khăn thì nhiều, nhưng may 
mắn được sống, làm việc trong môi 
trường tập thể có tinh thần đoàn kết, 
tương trợ, đồng cảm, chia sẻ của các 
anh chị em đồng nghiệp, sự quan tâm 
sâu sát của lãnh đạo đơn vị đã giúp 
chị giữ vững lý tưởng của người chiến 
sỹ cách mạng, tạo niềm tin vững chắc 
để vượt qua mọi thử thách, vươn lên. 
Dù những công việc chị đã làm không 
phải là “dời non hay lấp biển”, nhưng 
ít nhiều thể hiện ý chí quyết tâm tự 
thân vươn lên của một người phụ nữ 
đầy nhiệt huyết, luôn  sáng tạo trong 
mọi lĩnh vực -  là một người chiến sỹ 
luôn chiến thắng bản thân mình. Chị 
xứng đáng là một tấm gương về nghị 
lực để các bạn trẻ trong đơn vị noi 
theo.

Phía sau sự thành công của người 
đàn ông luôn luôn có bóng dáng của 
người phụ nữ”, nhưng với chị thì: 
“Phía sau sự rực rỡ, lung linh của người 
phụ nữ có sự chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ, 
giúp đỡ và gánh vác của người đàn ông”, 
đó chính là chồng chị. Chị tâm sự, để 
đạt được thành tích tốt trong công 

tác cũng như sự yên ấm trong cuộc 
sống gia đình như ngày hôm nay chị 
rất biết ơn đức lang quân của mình - 
người đã luôn bên chị trên suốt chặng 
đường mấy mươi năm qua kể từ ngày 
anh chị chính thức se duyên kết tóc. 
Anh là một người chồng mẫu mực 
luôn sẵn lòng chia sẻ với chị tất cả 
những lúc buồn vui trong cuộc đời, là 
người an ủi động viên và giúp đỡ chị 
trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ngoài hoạt động chuyên môn, 
chị còn tham gia, kiêm nhiệm nhiều 
công tác khác như: Hoạt động cựu 
chiến binh, nữ công ở cơ quan, công 
việc từ thiện, xã hội ở nơi cư trú... 
Nên thường xuyên về muộn sau 7-8 
giờ tối, có những lúc chị phải mang 
cả hồ sơ, công việc về nhà xử lý kịp 
hoàn thành theo tiến độ, không để 
ứ đọng, ùn tắc. Với những nỗ lực 
không mệt mỏi đó, nhiều năm liền 
chị luôn đạt danh hiệu là người phụ 
nữ  “Giỏi việc nước đảm việc nhà”; 
Được nhận nhiều Bằng khen, giấy 
khen của các cấp. Đặc biệt năm 2015 
chị vinh dự được Thủ tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen.

Nay chị đã tròn 55 tuổi, đến hạn 
nghỉ hưu theo chế độ. Trong buổi chia 
tay, chị vẫn không quên dặn dò và 
nhắn nhủ lại với với những người em, 
người đồng sự của mình: “Các em ạ ! 
Hãy cố gắng lên, không có việc gì khó cả, 
chỉ sợ mình không bền tâm vững chí!”. 
Chúc chị luôn mạnh khỏe, yêu đời,  
tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong  
cuộc sống.
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Em đừng nghĩ thợ điện khô khan thế
Phải suốt ngày, kiềm, kẹp với dây đai…
Đến khi yêu thì biết phải thế nào?
Có khô khan như, trụ, đèn, biến thế…
Không em ơi! Tình yêu anh vẫn có
Cho em yêu, cho ngành Điện thân thương
Tình cho em là vầng thơ tuyệt tác
Còn cho ngành là nhiệt huyết trái tim.
Gửi cho em một vòng tay ấm áp
Điện lành nghề anh phấn đấu hăng say
Anh yêu em bằng cả trái tim mình
Nguyên khối óc hiến dâng cho ngành Điện.
Anh vì em dựng xây nên tổ ấm
Anh vì ngành củng cố vững đường dây
Em đừng nghĩ thợ điện khô khan thế

Hỡi anh người thợ đường dây
Chấp hành lao động hàng ngày đừng quên
Lúc đóng điện hoặc leo lên
Thủ tục thao tác đôi bên nhịp nhàng.
Ngành Điện quy định rõ ràng
Khuyên anh đừng quá chủ quan có ngày
Làm điện đừng có men say
Xảy ra cớ sự chẳng hay tí nào.
Nhất là làm việc trên cao
An toàn tuyệt đối ca dao nằm lòng
Đội mũ bảo hộ đề phòng
Tay chân đeo ủng mang vòng thắt lưng.
Đời còn đẹp tuổi còn xuân
Ra sức học tập nâng cao tay nghề.

Điện và em

Lời khuyên người thợ

THƯ GIÃN

Đặng Thị Thanh Phong (PC Long An)

Minh Ngọc - Điện lực Phan Thiết

Cuốt ngày chỉ ốc vít với sào cao.
Cứ yêu anh em sẽ thấy ấm lòng
Anh sưởi ấm trái tim em băng giá
Anh cho em cả một cuộc đời mình
Và nhiệt huyết vì ngành anh dâng tặng.
Anh cho em một khung trời mơ mộng 
Dành cho ngành thẳng tiến những đường dây
Cố làm sao để mạng lưới an toàn
Dẫu khó nhọc đêm ngày anh không nản.
Anh đã chọn theo ngành là thợ điện
Thì cả đời giữ sắc áo anh yêu
Giữ đôi tay anh thợ điện lành nghề
Giữ mãi mãi niềm tin luôn thắp sáng.
Em đừng nghĩ thợ điện không biết hát
Không nồng nàng và mơ mộng xa xôi
Anh đã hát “bản tình ca ngành Điện”
Bằng trái tim cháy bỏng rất hào hùng.
Anh đã hát “bài ca người thợ điện”
Với những hàng cột thép mãi vươn cao
Anh đã mơ một ngày mai tươi sáng
Đón em về cô dâu nhỏ của anh.
Đưa em đi trên đường quê xanh ngát
Đất Kiến Tường quê Mẹ sinh anh
Đưa em đi thăm đồng lúa chín vàng
Điện đưa nước cho cánh đồng trĩu hạt.
Anh đưa em thăm lớp học tình thương
Xưa đèn dầu, nay điện về rộn rã
Em đừng nghĩ thợ điện khô khan thế
Điện và em, anh yêu mãi muôn đời.
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