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CHÀO MỪNG 72 NĂM 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ 
QUỐC KHÁNH 2/9
[QHCĐ]

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Cách đây 72 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, cả dân 
tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực 
dân, phong kiến giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngày 2/9/1945, 
tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng 
đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ) - Nhà nước 
công nông đầu tiên ở Đông-Nam-Á.

Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Nhân dân cả nước đồng 
loạt vùng dậy, tiến hành tổng 
khởi nghĩa, giành chính quyền. 

Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, cuộc tổng 
khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở 
nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận 
miền Trung, một phần miền Nam và 
ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà 
Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8, 
khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở  
Hà Nội.

Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế, 
Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, 
Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia 
Lai, Bạc Liêu... Ngày 25/8, khởi nghĩa 
thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, 
Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên 
Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, 
Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các 
chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy 
giành chính quyền. 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.

Ngày 2/91945, tại Quảng trường Ba 
Đình (Hà Nội) lịnh 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: 
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Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời 
(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  
Việt Nam).

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch 
sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với 
vận mệnh của dân tộc. Nó tiếp nối truyền 
thống anh hùng bất khuất của cha ông 
thuở trước. Chí khí hào hùng của Nhân 
dân ta trong thơ Lý Thường Kiệt “Nam 
quốc sơn hà Nam đế cư...”, trong “Bình 
Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi vẫn 
thắm đượm trong từng lời, từng chữ của  
Tuyên ngôn.

Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng ca 
viết tiếp những trang sử huy hoàng của 
ngàn năm về trước, đã đánh dấu thắng 
lợi của một thế kỷ ngoan cường chống 
thực dân và phong kiến và mở ra một kỷ 
nguyên mới trên đất nước ta. Tuyên ngôn 
Độc lập chẳng những đã khai sinh một 
nhà nước - nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, nhà nước độc lập đầu tiên trong 
hệ thống thuộc địa thế giới, mà còn báo 
hiệu sự thành lập một chế độ xã hội mới 
- chính quyền công nông đầu tiên ở khu 
vực Đông Nam Á.

Từ đây với tư cách người chủ thực sự 
của đất nước, Nhân dân Việt Nam, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiên 
cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc 
và chế độ phong kiến. Ba mươi năm sau 
ngày “Tuyên ngôn Độc lập”, năm 1975, 
Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử vẻ vang: Giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi sự 
nghiệp cách mạng dân tộc - dân chủ, tiến 
hành thống nhất nước nhà.

Tổ quốc ta được độc lập, Nhân dân ta 
đời đời được tự do, tinh thần bất diệt của 
Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu 
vào trái tim và khối óc của mỗi người dân 
Việt Nam. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao 
đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn 
của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Suốt 72 năm qua, lời tuyên bố của 
chủ tịch Hồ Chí Minh như vẫn còn vang 
vọng sang sảng, đầy kiêu hãnh và tự hào 
từ quảng trường Ba Đình lịch sử. Tinh 
thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám, 
chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng 
không có gì quý hơn độc lập tự do của 
Người không ngừng được toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân ta truyền lửa từ thế 
hệ này sang thế hệ khác.

Trong những năm qua, Đảng luôn 
đặt nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân 
và vì dân lên hàng đầu, điều đó được 
khẳng định qua những thành tựu to lớn 
của hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi 
mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành 
tựu rất đáng tự hào trong tất cả mọi lĩnh 
vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… 
vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường 
quốc tế không ngừng được củng cố và 
nâng cao.

Đời sống của Nhân dân được cải thiện 
từng ngày, cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa 
xã hội đã được xây dựng một bước đáng 
kể, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa 
đói giảm nghèo được các tổ chức chính 
trị xã hội và các tầng lớp Nhân dân đặc 
biệt quan tâm và ủng hộ nhiệt tình đã 
phát huy hiệu quả. Song con đường cách 
mạng không phải chỉ có hoa hồng, đoạn 
đường sắp tới còn nhiều chông gai, nhất là 
những khó khăn thách thức của nền kinh 
tế nước ta trong quá trình hội nhập. Một 
lần nữa, bài học về sức mạnh tổng hợp 
của khối đại đoàn kết toàn dân lại được 
Đảng ta đặt lên hàng đầu để toàn Ðảng, 
toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII 
của Ðảng, vì một xã hội Dân giàu, Nước 
mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh.
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Tại một số tỉnh có mật độ nuôi tôm cao như Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu, số vụ tai 
nạn điện chết người do bất cẩn khi sử dụng thiết bị điện để vận hành dàn quạt tạo oxy 
nuôi tôm hiện chiếm tỷ lệ cao.

An toàn điện trong nuôi tôm 

Diện tích nuôi tôm tại Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) đang phát triển rất 
nhanh và chiếm đến trên 75% diện tích 
nuôi tôm của cả nước. Thống kê của 
ngành nông nghiệp cho thấy, 7 tháng 

qua, các tỉnh trong vùng đều tăng cả về diện tích 
lẫn sản lượng so với năm 2016. Cụ thể, tôm sú tăng 
112,5% về sản lượng và diện tích nuôi cũng tăng 
102,6%; sản lượng tôm thẻ chân trắng tăng 135% và 
diện tích nuôi tăng 124,4%. Thực tế này cũng đang 
báo động mối lo ngại về tình trạng mất an toàn điện 
khi sử dụng các thiết bị điện (chủ yếu là động cơ 
điện) tại ao tôm.
Phát triển nhiều hình thức nuôi

Có thể thấy từ những năm 80, nghề nuôi tôm 
quy mô hàng hóa đã bắt đầu phát triển ở ĐBSCL, 
bước đầu là mô hình nuôi quảng canh sau đó phát 

triển dần sang mô hình nuôi quảng canh cải tiến, 
bán công nghiêp và công nghiệp. Bên cạnh đó, các 
hình thức nuôi khác cũng được phát triển bao gồm 
nuôi tôm kết hợp trồng lúa, tôm - rừng hay tôm - cá. 
Mỗi một hình thức có các đặc điểm riêng biệt và 
nó phụ thuộc vào mức độ cũng như tập quán nuôi 
trồng, các địa điểm nuôi và như vậy có rất nhiều 
hình thức nuôi.

Tuy nhiên dựa trên 2 tiêu chí kỹ thuật nuôi và 
phương thức nuôi có thể chia thành các hình thức 
nuôi chính:

- Nuôi quảng canh (tự nhiên) là hình thức nuôi 
tôm đơn giản, hiện chỉ còn một số ít hộ dân nhỏ lẻ 
áp dụng. Mô hình này không sử dụng nhiều về điện 
mà chủ yếu dùng điện trong chiếu sáng bảo vệ khu 
vực nuôi tôm. 

- Nuôi bán thâm canh (bán công nghiệp) là một 

[MAI PHƯƠNG]

Vuông tôm sử dụng động cơ bằng điện để quạt nước tạo ô xy
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trong những hình thức đang phát triển mạnh với 
diện tích ao nuôi nhỏ từ 0,2 - 0,5 ha. Mô hình này 
sử dụng điện để vận hành hệ thống dàn quạt tạo 
oxy nuôi tôm.

- Nuôi thâm canh (nuôi công nghiệp) là hình 
thức nuôi có sự đầu tư và công nghệ quản lý cao 
với năng suất đạt khoảng từ 100 - 120 tấn/ha/năm, 
gấp khoảng 15 lần năng suất tôm công nghiệp thông 
thường.

Với diện tích ao nuôi từ 0,2 - 0,5 ha cần phải đầu 
tư về cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật nuôi khá 
hoàn thiện. Sản lượng trung bình của mô hình này 
là từ 3 - 6 tấn/ha đối với tôm sú và từ 8 - 15 tấn/ha 
đối với tôm thẻ chân trắng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
nuôi công nghiệp hiện nay đã có nhiều chuyển biến 
do có sự du nhập từ nhiều loại hình mới với công 
nghệ khép kín. Vì sử dụng ao cải tạo với diện tích 
vừa và nhỏ nên chỉ cần từ hai đến bốn dàn quạt tạo 
oxy cho tôm tùy theo diện tích ao.

Cách làm này giảm tiêu hao điện năng đáng kể 
do dùng ít thiết bị điện. Tuy nhiên, chi phí để xây 
dựng mô hình khá lớn vì bình quân một nhà vòm 
có 18 ao 500 m2 sẽ tốn chi phí khoảng 7 tỷ đồng.

Hiện nay, tại ĐBSCL có sự biến động rất lớn 
về tỷ lệ giữa tổng diện tích nuôi tôm với diện tích 
nuôi thâm canh và bán thâm canh. Khi địa phương 
chưa thật sự chú trọng phát triển về mặt diện tích 
thì hình thức nuôi được phát triển chuyên sâu hơn 
sang hướng thâm canh và bán thâm canh.

Nghề nuôi tôm tại đây đã phát triển quá lớn về 
mặt diện tích dẫn đến khó có thể xây dựng được 
quy hoạch riêng sát với thực tế, cũng như chưa quy 
hoạch được vùng chuyên tôm trọng điểm để đầu tư 
xây dựng đồng bộ về cơ sở hạ tầng từ việc cấp và 
thoát nước, phát triển các công nghệ nuôi cho năng 
suất cao thân thiện với môi trường.

Nhận xét từ các Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn của các tỉnh trong vùng cho thấy, mặc 
dù ĐBSCL có diện tích nuôi tôm rất lớn, nuôi dưới 
nhiều hình thức khác nhau nhưng phần lớn các hộ 
nuôi tôm vẫn chưa áp dụng các mô hình tiết kiệm 
điện. Cụ thể, vẫn còn sử dụng động cơ hiệu suất 
thấp, hao tốn điện năng nên năng suất và hiệu quả 
tiết kiệm điện chưa cao.

Tại Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu được coi là 
những vùng nuôi tôm công nghiệp nhiều. Việc các 
tỉnh đã và đang gia tăng sản lượng tôm nuôi cũng 
là thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước nói 
chung và ngành Điện nói riêng khi khuyến khích 
người dân nuôi tôm áp dụng những giải pháp tiết 
kiệm điện.

Báo động về an toàn điện
Xuất phát từ các hình thức nuôi tôm ngày càng 

phát triển và thực tế nuôi tôm tại các tỉnh ĐBSCL 
đang diễn ra cho thấy tình trạng mất an toàn điện 
khi sử dụng các thiết bị điện (chủ yếu là động cơ 
điện) tại ao tôm đang báo động.

Số liệu thống kê tại một số tỉnh có mật độ nuôi 
tôm cao như Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu cũng 
minh chứng số vụ tai nạn điện chết người do bất 
cẩn khi sử dụng thiết bị điện để vận hành dàn quạt 
tạo oxy nuôi tôm hiện chiếm tỷ lệ cao.

Cụ thể, trong 7 tháng qua, tại Sóc Trăng đã xảy 
ra 12/18 vụ tai nạn điện trong nuôi tôm trên tổng số 
vụ tai nạn điện. Hay ở Cà Mau cũng để xảy ra 6/23 
vụ tai nạn điện trong nuôi tôm trên tổng số vụ tai 
nạn điện.

“Do đó, nhằm ngăn ngừa số vụ tai nạn điện cho 
người dân nuôi tôm, Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVN SPC) đã chỉ đạo các Công ty Điện lực 
trực thuộc thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hoặc 
nâng cấp đường dây và trạm biến áp không đảm 
bảo vận hành an toàn“ ông Nguyễn Phước Đức, 
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Đức, đối với các đường 
dây nằm sau công tơ của khách hàng, ngành Điện 
không can thiệp xử lý được vì đây là tài sản của 
khách hàng. Trước tình hình đó, ngành Điện cũng 
đã triển khai các hoạt động tuyên truyền về an toàn 
điện đến người dân, vận động người dân sử dụng 
điện an toàn và tiết kiệm. 

Cụ thể EVN SPC khuyến khích người dân thay 
thế các loại cột đỡ dây điện không đúng tiêu chuẩn 
bằng trụ bêtông có chiều cao từ 6 - 8,5 mét làm trụ 
đỡ đường dây và sử dụng giá sắt đỡ sứ cách điện 
nhằm đảm bảo an toàn điện.

Bên cạnh đó, sử dụng dây bọc cách điện hoặc 
cáp điện, tiết diện phù hợp với công suất sử dụng. 
Phải sử dụng đủ dây nóng và dây nguội để đảm bảo 
an toàn cho người sử dụng.

Trước khi lắp đặt, các Công ty Điện lực khuyến 
cáo người dân nuôi tôm nên tham khảo ý kiến của 
Điện lực tại địa phương để được tư vấn lắp đặt và 
vận hành cho đảm bảo an toàn. Trong quá trình sử 
dụng phải thường xuyên kiểm tra, có vấn đề gì thì 
liên hệ ngay Điện lực để được giải quyết và khắc 
phục kịp thời.

Ngoài ra, người dân đều phải lựa chọn các loại 
cầu dao, công tắc, ổ cắm điện loại tốt, đảm bảo đúng 
yêu cầu kỹ thuật và đặt ở nơi khô ráo, thuận tiện 
cho việc sử dụng, tránh tiếp xúc với nước. Đồng 
thời kiểm tra và thay thế các loại thiết bị điện không 
đảm bảo an toàn. 
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Ứng dụng khoa học - công nghệ 
để phát triển bền vững

Trong bối cảnh ngành Điện gặp nhiều khó khăn, Tổng công ty Điện lực 
miền Nam (EVN SPC) đang đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp khoa học 
- công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo đà phát triển 
bền vững.

[LÊ HOA]

Khắc phục hạn chế trong vận hành
Do địa bàn EVN SPC quản lý và vận 

hành gồm nhiều tỉnh, thành ven biển nên 
có mức độ nhiễm mặn cao, thường xuyên 
xảy ra hiện tượng phóng điện bề mặt cách 
điện, điện áp thay đổi… gây mất an toàn hệ 
thống điện. Để khắc phục những hạn chế 

Khi sử dụng motor điện để vận hành hệ 
thống quạt, bơm nước, người dân nên lắp đặt 
thêm thiết bị chống giật và che chắn cẩn thận, 
tránh ẩm ướt gây mất an toàn điện và có cầu dao 
riêng để chủ động ngắt nguồn điện khi có sự cố.

Cùng với đó, có chế độ bảo trì, bảo dưỡng, 
vệ sinh thiết bị điện (motor, cầu dao, công tắc 
điện…). Khi cần sửa chữa phải cắt hoàn toàn 
nguồn điện. Khi ra ao kiểm tra nên cẩn thận 
ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, người dân cũng thường xuyên 
kiểm tra hệ thống điện, nhất là các mối nối để 
kịp thời xử lý. Dây mắc ở ngoài trời trong quá 
trình sử dụng sẽ bị bong tróc, hở phần lõi dây 
dẫn gây nguy hiểm khi tiếp xúc. Do vậy, cần 
thường xuyên kiểm tra, thay thế nhằm đảm bảo 
an toàn. EVN SPC cũng khuyến cáo người nuôi 
tôm không sử dụng bẫy điện để phòng chống 
trộm tại ao tôm.

này, EVN SPC đã mạnh dạn nghiên cứu, 
đầu tư ứng dụng đồng loạt các kỹ thuật 
công nghệ trong quản lý và vận hành lưới 
điện. 

Theo ông Nguyễn Phước Đức, Phó 
Tổng Giám đốc EVN SPC, đối với tình 
trạng nhiễm bẩn và nhiễm mặn sứ cách 
điện, trước đây để xử lý phải cắt điện 
đường dây, thay xà đỡ composite vừa tốn 
kém chi phí vừa mất nhiều thời gian, gây 
ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và 
người dân. Hiện EVN SPC đang sử dụng 
công nghệ vệ sinh cách điện bằng nước 
sạch áp lực cao giúp vệ sinh thiết bị, cách 
điện các trạm biến áp 110 kV và đường 
dây 22 kV dễ dàng mà không cần phải cắt 
điện; đồng thời tiết kiệm nhân lực, thời 
gian, chi phí cũng như giảm sự cố điện. 
Năm 2016, Tổng công ty đã trang bị 68 bộ 
thiết bị vệ sinh hotline và triển khai đại trà 
công nghệ này cho 21 đơn vị trực thuộc 
thông qua các khóa đào tạo, hướng dẫn 
vận hành thiết bị an toàn, đúng quy định.

Riêng lưới điện trung thế thường xuyên 
gặp phải tình trạng điện áp thay đổi do nhu 
cầu phụ tải tăng giảm theo từng thời điểm, 
EVN SPC đang áp dụng công nghệ bù ứng 
động theo công suất thay cho 2 phương 
thức cũ là bù cố định và bù ứng động theo 
thời gian với ưu tiên điện áp. Phương thức 
bù cố định chỉ phát huy tác dụng vào giờ 
cao điểm của phụ tải, còn vào giờ thấp 
điểm thường gây ra hiện tượng bù dư, làm 
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giảm tuổi thọ dây dẫn, cách điện, tăng tổn 
thất điện năng. Ngoài ra, phương thức bù 
ứng động theo thời gian cũng không mang 
lại hiệu quả đối với tải khu công nghiệp, do 
phụ tải thường xuyên thay đổi với biên độ 
lớn về công suất. Từ khi áp dụng phương 
thức bù theo Var, hiện tượng sụt áp, bù dư 
đã được cải thiện rõ rệt, chất lượng điện 
năng cung cấp cho khách hàng tốt hơn.
Rút ngắn thời gian phát hiện sự cố

Để rút ngắn thời gian phát hiện và xử 
lý sự cố, EVN SPC đang áp dụng hệ thống 
lưới điện thông minh vận hành nhờ nhiều 
nút thiết bị, gồm: Recloser, tụ điện bù, 
điện kế điện tử. Qua mạng truyền dẫn cáp 
quang nội bộ, hệ thống này sẽ thu thập 
dữ liệu, thông số vận hành lưới điện liên 
tục. Đặc biệt, hệ thống có thể báo sự cố 
và xác định chính xác khu vực xảy ra sự 
cố. Tất cả thông tin thu thập được truyền 
về phòng điều hành hệ thống đặt tại trụ 
sở công ty. Nhờ đó, người theo dõi có thể 
phát hiện sự cố trong vòng 2 phút, đóng 
cắt các thiết bị điện cách xa vài chục cây 
số, thực hiện khoanh vùng, hạn chế sự cố 
lan rộng. Đây là ưu điểm vượt trội so với 

hệ thống lưới điện thông thường. Bên cạnh 
đó, tổng công ty còn triển khai ứng dụng 
hệ thống thông tin địa lý (GIS) nhằm hỗ 
trợ điện lực trong công tác quản lý thông 
tin địa lý lưới điện hạ áp; ứng dụng thiết 
bị định vị sự cố đường dây trung thế để 
phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trên 
đường dây. Đến nay, hầu hết các đơn vị 
trực thuộc EVN SPC đã triển khai và ứng 
dụng hiệu quả các công nghệ này.

Từ tháng 4/2017, EVN SPC đã đưa vào 
sử dụng module giám sát thực hiện công 
trình qua hình ảnh cho tất cả các đơn vị 
thành viên nhằm nâng cao chất lượng và 
tiến độ thi công. Đây là công cụ hỗ trợ cho 
lãnh đạo, bộ phận quản lý, giám sát thi 
công thuận lợi trong quản lý chuyên môn 
hằng ngày. “Trong thời gian tới, EVN SPC 
sẽ tiếp tục huy động vốn đầu tư phát triển hệ 
thống thu thập dữ liệu từ xa, lưới điện thông 
minh; triển khai chương trình quản lý truyền 
tải điện tiên tiến, nâng cao hiệu quả kinh 
doanh tạo đà phát triển mạnh mẽ”, ông Đức 
cho biết.

Thi công sửa chữa lưới điện hotline
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Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã huy động nhiều nguồn vốn để 
triển khai các dự án lưới điện nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố phía Nam. Đặc biệt, có nhiều dự 
án cấp điện phục vụ cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
biên giới, hải đảo.

Triển khai nhiều dự án cung cấp điện 
phát triển kinh tế - xã hội
[THẾ VINH]

Dự án cấp điện cho các 
hộ dân chưa có điện, 
chủ yếu là đồng bào 
Khmer tại tỉnh Kiên 
Giang: Đã thực hiện 
hoàn tất giai đoạn 1, 

cấp điện cho 8.965 hộ dân, với tổng 
số vốn ngân sách Nhà nước cấp là 
107,877 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2, 
cấp điện cho khoảng 6.131 hộ dân, 

với tổng mức đầu tư 86 tỷ đồng. 
Trong đó đã hoàn thành phần khối 
lượng vốn ngân sách cấp năm 2016 
(20 tỷ đồng) và đang thực hiện phần 
khối lượng vốn ngân sách cấp năm 
2017 (15,42 tỷ đồng). Theo kế hoạch, 
dự án sẽ được hoàn thành trong quý 
4/2017.

Dự án Cấp điện nông thôn từ 
lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-
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2020 thuộc Chương trình cấp điện 
nông thôn, miền núi và hải đảo 
theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ: Năm 
2017, phần vốn ngân sách Nhà nước 
cấp trên địa bàn 2 tỉnh Cà Mau và 
Hậu Giang mỗi tỉnh 15 tỷ đồng. Dự 
kiến, dự án sẽ được triển khai và 
hoàn thành vào quý 4/2017.

Dự án Hỗ trợ phát triển chính 
sách cải cách ngành điện giai đoạn 
3 (DPL3) vay vốn WB: Tổng mức 
đầu tư là 921 tỷ đồng. Khối lượng đầu 
tư gồm 695 km đường dây trung thế, 
609 km đường dây hạ thế, trạm phân 
phối tổng dung lượng 115,8 MVA. 
Đã đóng điện đưa vào vận hành 4 
hạng mục công trình cải tạo, nâng 
cấp và phát triển lưới điện phục vụ 
nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau, 
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và 1 
hạng mục công trình cải tạo, nâng 
cấp và phát triển lưới điện phục vụ 
chong đèn cho cây thanh long tỉnh 
Long An. Riêng 3 hạng mục công 
trình cải tạo phát triển nguồn và lưới 
điện trên địa bàn huyện đảo Phú 
Quý (tỉnh Bình Thuận) hiện đang thi 
công, dự kiến hoàn thành và đưa vào 
vận hành trong quý 1/2018.

Dự án phát triển lưới điện 
truyền tải và phân phối lần 2 - vay 
vốn JICA: Tổng mức đầu tư dự kiến 
1.096 tỷ đồng, khối lượng đầu tư 
gồm 2 trạm 220kV (Cần Đước và Sa 
Đéc), 13 tiểu dự án lưới điện 110kV, 3 
công trình lưới điện phân phối. Hiện 
các công trình đã và đang được triển 
khai thực hiện, trong đó một số công 
trình đã hoàn thành và đóng điện. 

Dự án Giảm cường độ phát 
thải trong cung cấp năng lượng 
điện vay vốn Ngân hàng tái thiết 
Đức (KfW2): Tổng mức đầu tư 1.021 
tỷ đồng, bao gồm 13 công trình lưới 
điện 110kV, với tổng khối lượng đầu 
tư là 168km đường dây và tổng công 
suất trạm là 456 MVA. Hiện đã hoàn 
thành đóng điện 3 công trình, 10 
công trình còn lại đang thực hiện sẽ 
hoàn thành trong tháng 9 năm 2017.

Dự án Cải tạo nâng cấp lưới điện 
phân phối tại các thành phố vừa 
và nhỏ vay vốn KfW 3.1: Bao gồm 
7 công trình lưới điện 110kV và 12 
tiểu dự án lưới điện phân phối. Khối 
lượng đầu tư gồm 219 km đường 
dây 110kV, tổng dung lượng 40MVA; 
xây dựng, cải tạo 4.380 km đường 
dây trung áp và 1.949 trạm biến áp 
22/0,4kV, với tổng công suất 243 
MVA; xây dựng, cải tạo 3.533 km 
đường dây hạ áp 0,4kV với tổng mức 
đầu tư dự kiến là khoảng 4.157 tỷ 
đồng. Trong đó, lưới 110kV dự kiến 
khởi công trong quý IV/2017 và hoàn 
thành vào năm 2018. Lưới điện phân 
phối dự kiến được triển khai thi công 
trong quý 4/2017.

Dự án Đường 220kV Kiên Bình 
- Phú Quốc tỉnh Kiên Giang: Mục 
đích đầu tư đường dây thứ 2 cấp điện 
từ đất liền ra huyện đảo Phú Quốc 
dài 73 km. Tổng công ty đã phối 
hợp cùng với tỉnh, Bộ ngành và Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam khảo sát 
thống nhất hướng tuyến. Hiện đơn 
vị tư vấn đang tiến hành lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi sẽ hoàn thành 
trong quý 3/2017. 

Dự án Hỗ trợ phát triển chính 
sách cải cách ngành điện giai đoạn 
4 (DPL4) vay vốn WB: Tổng mức 
đầu tư dự kiến 6.423 tỷ đồng, trong 
đó vốn vay từ chương trình DPL4 
là 4.503 tỷ đồng. Dự án gồm các dự 
án thành phần, trong đó có đường 
dây mạch kép 220kV Kiên Bình - 
Phú Quốc 73km. Khối lượng đầu tư 
lưới điện 110kV gồm 11 danh mục 
công trình, gồm 60 km đường dây 
và 7 trạm biến áp với dung lượng 
372MVA. Lưới điện trung áp gồm 37 
danh mục tiểu dự án cải tạo, nâng 
cấp và phát triển lưới điện trung thế 
nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện cho khu vực thành phố, thị xã, 
trung tâm huyện và các khu vực có 
phụ tải quan trọng.
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Từ ngày 15/8/2017, 
Quyết định 24/2017/
QĐ-TTg quy định về cơ 
chế điều chỉnh mức giá 
bán lẻ điện bình quân 
bắt đầu có hiệu lực, áp 
dụng đối với tổ chức, 
cá nhân tham gia hoạt 
động điện lực và sử 
dụng điện.

Tìm hiểu về Quy định 
cơ chế điều chỉnh mức  
giá bán lẻ điện bình quân
[QUANG VINH]

 Thay thế Quyết định 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 
10/01/2014 đến hết ngày 14/8/2017), Quyết định 24/2017/QĐ-TTg có những nội dung chính 
như sau:
Nguyên tắc điều chỉnh

- Hàng năm, sau khi kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông 
số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - 
quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện) so với thông số được sử dụng để xác định giá 
bán điện bình quân hiện hành.

- Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản 
trong khâu phát điện biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình 
quân hiện hành.

- Điều chỉnh giảm: Khi các thông số đầu vào biến động làm giá giảm so với giá hiện hành.
- Điều chỉnh tăng: Khi các thông số đầu vào biến động làm giá tăng từ 3% trở lên so với giá 

hiện hành.
- Thời gian giữa 2 lần điều chỉnh: Tối thiểu 6 tháng.
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân 

trong phạm vi khung giá.
- Việc thực hiện: Công khai, minh bạch
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Điều chỉnh giá bán điện bình quân hàng năm Điều chỉnh giá bán điện bình quân trong năm

Trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận 
hành hệ thống điện do Bộ Công Thương ban 
hành hàng năm và kết quả kiểm tra chi phí sản 
xuất kinh doanh điện năm trước liền kề, ước 
kết quả sản xuất kinh doanh điện trong năm, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán 
giá bán điện bình quân.

Trước ngày 25 tháng đầu tiên quý II, quý III 
và quý IV, trên cơ sở tổng hợp thông số đầu 
vào cơ bản trong khâu phát điện của quý trước 
liền kề, EVN xác định chi phí phát điện của quý 
trước liền kề, chi phí phát điện cộng dồn từ đầu 
năm, sản lượng điện thương phẩm thực tế của 
quý trước và tổng sản lượng điện thương phẩm 
cộng dồn, ước sản lượng điện thương phẩm 
các tháng còn lại trong năm, tính toán lại giá 
bán điện bình quân.

Trường hợp giá bán điện bình quân giảm so 
với giá bán điện bình quân hiện hành và trong 
khung giá quy định, EVN có trách nhiệm giảm 
giá bán điện bình quân ở mức tương ứng, lập 
hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài 
chính để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp sau khi tính toán cập nhật, giá 
bán điện bình quân tính toán thấp hơn so với 
giá bán điện bình quân hiện hành và trong 
khung giá, EVN có trách nhiệm điều chỉnh 
giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng, 
lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài 
chính để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng so với giá bán điện bình quân hiện 
hành và trong khung giá quy định (sau khi được tăng giá, EVN phải lập hồ sơ báo cáo Bộ Công 
Thương và Bộ Tài chính để kiểm tra, giám sát):

➢ Từ 3% đến dưới 5%: EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương 
ứng;

➢ Từ 5% đến dưới 10%: EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương 
ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện 
bình quân hiện hành hoặc điều chỉnh ngoài khung giá quy định hoặc ảnh hưởng đến tình hình 
kinh tế vĩ mô: EVN lập hồ sơ phương án giá điện trình Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với 
Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Kiểm tra giám sát
- Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện 

 hàng năm:

• Hàng năm, EVN báo cáo Bộ Công Thương, Bộ 
Tài chính kiểm tra (quyết toán chi phí sản xuất kinh 
doanh điện, báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
độc lập). Trong quá trình kiểm tra có thể mời Ủy 
ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội 
liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước có liên 
quan tham gia.

• Trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc kiểm 
tra, Bộ Công Thương chủ trì họp báo công bố công 
khai kết quả kiểm tra.

- Kiểm tra điều chỉnh giá điện:

• Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính và các đơn vị liên quan xem xét kiểm tra các 
báo cáo, tính toán của EVN;

• Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều 
chỉnh giảm mà EVN không điều chỉnh giảm, Bộ 
Công Thương có trách nhiệm yêu cầu EVN điều 
chỉnh giảm giá bán điện bình quân;

• Nếu phát hiện có sai sót trong kết quả tính toán 
giá điện, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu 
EVN dừng điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại giá bán 
điện bình quân.

• Trường hợp vi phạm quy định về điều chỉnh, 
tính toán giá bán điện bình quân: Xử lý theo Nghị 
định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 và Nghị 
định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 hoặc các 
văn bản quy phạm pháp luật thay thế (nếu có).

Cơ chế
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Từ lâu, khi nói đến dâu tây mọi người thường nghĩ ngay đến Đà Lạt. Nhưng trong giai 
đoạn hiện nay, dâu tây “bôn ba” ngoài chợ không phải là sự lựa chọn thông minh của 
người tiêu dùng cũng như khách du lịch sành điệu.

Điện tạo bạc tỷ 
cho dâu tây Đà Lạt
[CHÂU PHƯƠNG]

Nắm bắt được nhu cầu “dâu tây sạch” ngày 
càng cao của mọi người, nhiều nông dân 
đã đầu tư, nghiên cứu thành công trồng 
dâu tây theo công nghệ mới, hiện đại và 
sạch.

Lãi 5 tỷ đồng mỗi tháng từ dâu tây thủy canh của 
thạc sĩ sinh học

Ở tuổi 25, thạc sĩ sinh học Phạm Lâm Ngọc 
Thanh (Thánh Mẫu, phường 7, Đà Lạt) đã vận dụng 
những kiến thức khoa học từ chính đề tài luận văn 
tốt nghiệp của mình vào vườn dâu tây. Đây là mô 
hình trồng dâu tây thủy canh theo hướng sạch.

Làm nhà kính và dựng giàn nổi trên mặt đất, sau 
đó đặt những túi ni lông (dài khoảng 1m) được nhồi 
giá thể xơ dừa đã qua xử lý lên giàn. Mỗi túi được 
khoét 7 - 8 lỗ để trồng dâu tây. Giá thể này giúp 
rễ của cây dâu dễ dàng bám vào hút dinh dưỡng 
dưới dạng dung dịch thông qua hệ thống tưới nhỏ 
giọt. Anh Thanh chia sẻ: “Hệ thống tưới nhỏ giọt giúp 
tiết kiệm nước tối đa. Đây được xem là nguồn thức ăn 
chính của cây. Chính vì vậy, để có nguồn thức ăn đủ tiêu 
chuẩn, vườn dâu còn có các thiết bị đo nhiệt độ, phân 
tích thành phần thức ăn… tất cả đầu được tự động hóa 
và hiện đại hóa”.

“Các thiết bị này đều sử dụng điện, nếu điện không 
đảm bảo sự an toàn, liên tục thì khó có thể tạo được 
vườn dân với sản lượng đạt chuẩn, đẹp và hấp dẫn như 
vậy được”, anh Thanh khẳng định, và cho biết thêm 
với 18.000 m² của anh đạt tổng sản lượng 50 tấn, với 
giá bán cố định 200.000 đồng/kg, doanh thu 10 tỷ 
đồng. Trừ 50% tất cả mọi chi phí, trong đó có 5 triệu 
đồng tiền điện mỗi tháng, còn lại thực lãi 5 tỷ đồng.
Trang trại Biofresh cho ra giống Mara des Bois chất 
lượng cao

Chị Phan Thanh Nhiên (xã Đạ Nhim, huyện Lạc 
Dương) đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng lập trang 
trại Biofresh, trồng mấy ha giống dâu chất lượng cao 
Mara des Bois nhập từ nước ngoài. Trang trại dâu 
tây này áp dụng quy trình canh tác nông nghiệp 

của Pháp, trong đó khép kín hệ thống tưới nước, 
bón phân nhỏ giọt; nguồn nước sạch được bơm lên 
từ 3 chiếc giếng ngầm; hệ thống máng chứa giá thể 
thuần xơ dừa treo lên cách mặt đất 1,3-1,5 m, trên 
đó trồng dâu tây với mật độ 8.000 cây/1.000 m²; 
những chiếc quạt gió và máy đo nhiệt độ trong nhà 
kính… Vì vậy,  quả dâu Mara des Bois mềm, mọng, 
hương thơm, vị thanh nên nhiều nhà hàng, siêu thị 
ưa chuộng, đặt mua thường xuyên.

Chị Nhiên tâm sự: “Việc đầu tư thiết bị, công nghệ 
hàng tỷ đồng để trồng dâu tây ở Đà Lạt bây giờ là không 
phải hiếm nữa. Nhưng một yếu tố quan trọng hơn rất 
nhiều đó chính là những địa bàn phải có nguồn điện ổn 
định. Nếu không đảm bảo được yếu tố này, khó có thể 
xem trồng dâu tây là thành công được vì phải biết tưới 
nước, bón phân như thế nào cho phù hợp, đặc biệt là 
chăm sóc rất công phu”.

Theo chị Nhiên, vườn dâu tây với diện tích 
9.000m² của chị đạt tổng sản lượng 25 tấn, tính 
trung bình khoảng 200.000 đồng/kg, doanh thu 5 tỷ 
đồng. Trừ 50% tất cả mọi chi phí, trong đó có trên 
dưới 10 triệu đồng mỗi tháng còn lại thực lãi 2,5  
tỷ đồng.

Ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo 
vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Diện tích dâu 
tây ở địa phương đã tăng trở lại từ giữa năm 2012, hiện 
có khoảng 160ha, cao nhất trong vòng mười năm nay, 
năng suất từ 60 - 70 tấn/ha/năm”. “Chỉ cần nhìn vào số 
lượng ha đầu tư cho dâu tây theo hướng nông nghiệp 
công nghệ cao đủ thấy điện đã đi trước một bước”, ông 
Hưng phấn khởi.

BẢN TIN EVN SPC THÁNG 9/2017        11 



SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

MỘT SỐ SÁNG KIẾN TIÊU BIỂU 
TẠI PC TÂY NINH  
[HUỲNH MINH THÔNG]

Ngày 12/9/2017, Hội đồng sáng kiến Công ty Điện lực Tây Ninh đã có 
quyết định công nhận và khen thưởng cho các tác giả của 16 sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật - hợp lý hóa sản xuất được công nhận cấp Công ty với số 
tiền thưởng là 105 triệu đồng.

- Sáng kiến “Giải pháp bó gọn 
ống lắp đo đếm trên trụ”: Trước 
đây phải dung ống PVC luồn cáp 
muller, duplex được treo quanh 
trụ hoặc bó vào trụ bằng đai thép 
chồng lên nhau, bao quanh trụ 
gây mất mỹ quang, mất an toàn 
và cản trở công tác leo trụ của 
công nhân. Giải pháp bó gọn ống 
lắp đo đếm trên trụ góp phần 
làm gọn trụ điện, tạo mỹ quang, 
thống thoán cho công tác leo trụ, 
đảm bảo an toàn.

Các ống PVC được bó vào trong đai bó ống cố định hai bên trụ

Dao bóc vỏ cách điện đường dây trung áp đang vận hành

- Sáng kiến “Dao bóc vỏ cách 
điện đường dây trung áp đang vận 
hành”: Áp dụng khi thực hiện đấu 
nối nhánh rẽ hoặc trạm biến áp 
vào đường dây đang mang điện 
không cần cắt điện để thực hiện 
công tác bóc vỏ cách điện đối với 
dây bọc trung thế, góp phần nâng 
cao độ tin cậy, giảm số lần mất 
điện, đảm bảo cấp điện liên tục 
cho khách hàng. 

Một số sáng kiến tiêu biểu được ứng dụng vào lao động sản xuất trong thời gian qua:  
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Dụng cụ đo dòng điện hạ áp trên đường dây đọc thông số từ xa bằng điện thoại  
smartphone

Mô hình cung cấp thông tin đến khách hàng qua hệ thống mạng không dây nhằm 
nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

- Sáng kiến “Dụng cụ đo dòng 
điện hạ áp trên đường dây đọc 
thông số từ xa bằng điện thoại 
smartphone”: Nhân viên đo điện 
chỉ cần đứng dưới đất để thực 
hiện đo điện và dùng smartphone 
kết nối camera trên dụng cụ 
để xem thông số (có thể dùng 
smartphone để chụp hình, quay 
camera thông số trên dụng cụ đo) 
mà không phải leo trụ hoặc trang 
bị xe nâng để thực hiện. Phương 
pháp đo điện này nhân viên nào 
cũng có thể thực hiện được do 
không phải leo trụ. Phương pháp 
này rút ngắn 2/3 thời gian so với 
phương pháp thông thường. Tất 
cả nhân viên đều có thể thực 
hiện công tác đo điện, không 
đòi hỏi phải có nhân viên đủ 
sức khỏe leo trụ để thực hiện. 
Giá trị làm lợi mang lại lên đến  
92.000.000 đồng

- Sáng kiến “Xây dựng trang điện 
tử cung cấp thông tin đến khách 
hàng qua hệ thống mạng không 
dây nhằm nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền”: Trang điện tử cung cấp 
thông tin tiện lợi cho khách hàng 
thông qua hệ thống mạng không 
dây hỗ trợ khách hàng dễ dàng 
tìm kiếm và tra cứu thông tin cần 
thiết về điện như: Thủ tục mua 
bán điện, tra cứu hóa đơn tiền 
điện, tra cứu chỉ số điện năng... 
Thông qua kênh thông tin này 
tuyên truyền đến khách hàng về 
việc sử dụng an toàn, tiết kiệm 
hiệu quả và các hành vi vi phạm 
trong việc sử dụng điện, các văn 
bản pháp luật liên quan đến lĩnh 
vực về điện, đồng thời giới thiệu 
và các hoạt động trong năm của 
Công ty.

 Ngoài ra còn có các sáng kiến “Quản lý truy cập Internbet tập trung tại Công ty Điện 
lực Tây Ninh; sáng kiến “Giải pháp thi công sữa chữa lớn”; sáng kiến “Giải pháp chống mất 
trộm hệ thống tiếp địa”, sáng kiến “Giá nâng dây cáp điện lên đà ... Những ý tưởng trên đã 
góp phần cải tiến công việc, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động. 
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Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ 
trong công tác dịch vụ khách hàng bằng Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 
15/5/2017. Đây có thể xem như cam kết chuyển từ việc cung cấp điện theo 
hình thức độc quyền sang phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã 
hội, đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng cung cấp điện và dịch vụ 
hỗ trợ.

Bước tiến chinh phục 
niềm tin khách hàng
[CƯỜNG THIỆN]

Cụ thể hóa Quyết định 505, 
Công ty Điện lực Hậu Giang 
triển khai toàn diện các quy 
định nhằm minh bạch thông 
tin đến khách hàng. Toàn bộ 
cam kết của ngành Điện dựa 

vào 3 tiêu chí: Đáp ứng mọi yêu cầu cung cấp 
dịch vụ điện hợp pháp của khách hàng, đúng 
chất lượng công bố, đúng nội dung và thời gian 
yêu cầu; Thực hiện theo “cơ chế một cửa” từ 
khi tiếp nhận đến kết thúc dịch vụ, khách 
hàng đến địa điểm giao dịch không quá 1 lần; 
đơn giản, thuận tiện, công khai, tăng cường 
khả năng kiểm tra, giám sát của người dân và 
khách hàng.

Trong đó, quy định rõ thủ tục, rút ngắn thời 
gian thực hiện các dịch vụ cung cấp điện. Đối 
với dịch vụ cung cấp điện mới từ lưới điện hạ 
áp, thời gian giảm xuống chỉ còn không quá 3 
ngày làm việc đối với khu vực thành phố, thị 
xã, thị trấn; không quá 5 ngày làm việc đối với 
khu vực nông thôn. Dịch vụ cấp điện mới từ 
lưới điện trung áp, không quá 7 ngày làm việc. 
Tất cả các dịch vụ trong quá trình thực hiện 
hợp đồng mua bán điện đều được rút xuống từ 
3 ngày đến tối đa 7 ngày làm việc tùy theo loại 
hình dịch vụ. Cấp điện trở lại khi khách hàng 
đã tạm ngừng sử dụng điện trong 2 giờ đối với 
khu vực thành thị, 5 giờ đối với khu vực nông 
thôn.

Hiện nay, các kênh cung cấp dịch vụ của 
ngành Điện được nhiều ý kiến người dân 
cho rằng đã được đa dạng hóa, tạo sự thuận 
lợi trong giao dịch, tương tác với khách hàng. 
Khách hàng không cần đến trực tiếp các phòng 
giao dịch, có thể đăng ký cấp điện qua internet, 
gọi điện thoại tới Trung tâm CSKH và tra cứu 
thông tin về lịch sử sử dụng điện, hóa đơn tiền 
điện trên website của Công ty Điện lực Hậu 
Giang hoặc trên phần mềm ứng dụng của 
Smartphone. Đồng thời, Công ty Điện lực Hậu 
Giang thực hiện niêm yết 86 loại hình dịch vụ 
tại các phòng giao dịch khách hàng. Mọi thắc 
mắc, khiếu nại, yêu cầu của khách hàng được 
giải quyết nhanh chóng.

Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Công 
ty Điện lực Hậu Giang, cho biết: Công ty xem 
việc thực hiện Quyết định 505 là chỉ tiêu đánh 
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho toàn thể 
nhân viên. Các nội dung cụ thể được các điện 
lực trực thuộc niêm yết đến tận nhà thông tin 
ấp/khu vực. Qua thực hiện công ty nhận thấy 
rằng các vấn đề liên quan đều làm đúng theo 
quy định. Thậm chí có nhiều công việc thực 
hiện sớm hơn thời gian quy định tối đa, việc trễ 
hẹn đối với khách hàng cũng ít xảy ra. Thông 
thường những lỗi trễ hẹn, không kịp đóng điện 
trong vòng 2 giờ xuất phát từ nguyên nhân 
như hôm đó khách hàng bận việc, vắng nhà 
hoặc các sự cố gây mất điện trên diện rộng làm 
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Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực

ảnh hưởng tới việc cấp điện liên tục cho nhiều 
khách hàng cùng lúc. Đối với các vấn đề này, 
ngành Điện giải quyết theo hướng sẽ thông 
báo ngược lại sự việc để khách hàng nắm rõ 
và nêu rõ từng sự cố xảy ra, mức độ ảnh hưởng 
và thời gian dự kiến sẽ khôi phục lại… Nghĩa là 
sẽ hướng đến minh bạch thông tin cho khách 
hàng về sự việc vừa xảy ra nhằm tránh sự lo 
ngại từ phía khách hàng. Bên cạnh đó, đơn vị 
còn tăng cường ứng dụng công nghệ như lắp 
đặt công tơ điện tử để nắm bắt nhanh các sự 
cố về điện và phục hồi cấp điện trong thời gian 
sớm nhất. Tất cả các nội dung trên đều được 
giám sát bởi khách hàng thông qua việc phản 
ánh về Tổng đài Chăm sóc khách hàng & Trực 
sửa chữa điện 1900.1006.

Ngành Điện chinh phục niềm tin khách 
hàng bằng sự cam kết về chất lượng. Chính vì 
vậy, ngành Điện không chỉ hướng đến “thoát 
ly” ra khỏi khái niệm kinh doanh độc quyền 
mà còn mang đến sự chăm sóc khách hàng 
bằng những dịch vụ tiện ích nhất. Ông Trần 
Văn Khải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực 
Hậu Giang, khẳng định: Thông qua quy định 
về cung cấp các dịch vụ điện, khách hàng có 
thể dễ dàng nắm bắt, hiểu rõ về các thủ tục, 
quy trình, thời gian đăng ký và chi phí thực 

hiện của các dịch vụ điện năng. Từ đó, có thể 
tăng cường khả năng giám sát của khách hàng 
đối với dịch vụ cấp điện của ngành Điện mọi 
lúc, mọi nơi. Trong quá trình thực hiện, công 
ty cũng mong nhận được sự vào cuộc, góp ý, 
phản ánh đúng thực tế của cộng đồng xã hội, 
khách hàng về các vấn đề liên quan đến công 
tác dịch vụ khách hàng để ngành Điện không 
ngừng cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng 
dịch vụ, nhằm phục vụ khách hàng ngày một 
tốt hơn.

“Bằng hành động cụ thể - cải cách các thủ tục 
cấp điện theo hướng công khai minh bạch, khách 
quan, nâng cao chất lượng phục vụ, Công ty Điện 
lực Hậu Giang đã và đang khẳng định hướng đi 
đúng đắn trên lộ trình xây dựng hình ảnh một công 
ty độc quyền, nhưng luôn tôn vinh giá trị phục vụ 
người dân. Mục tiêu này được đông đảo người dân 
ủng hộ. Sở Công Thương tỉnh mong các doanh 
nghiệp, khách hàng sử dụng điện cần tích cực 
phản ánh, trao đổi ngay với điện lực khi gặp những 
vấn đề về cung cấp và dịch vụ điện để ngành điện 
hoàn thiện hơn nhiệm vụ của mình”, ông Võ Văn 
Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hậu 
Giang, đánh giá.
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Với người dân thành thị, việc có điện lưới để sử dụng gần như đã trở 
thành một lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng, với một số hộ ở nông thôn, nơi điện 
lưới chưa vươn tới, vẫn đang phải sử dụng điện nhờ những hộ khác.

Nỗ lực xóa “Điện câu đuôi”: 
Việc không của riêng ai
[MAI HOA]

Điện câu đuôi, hay một 
số nơi gọi là “điện chia 
hơi”, là do các khu 
dân cư ở xa hoặc mới 

phát triển, lưới điện chưa theo 
kịp, nên các hộ trong khu vực 
này phải kéo dây từ một hộ đã 
có công tơ điện riêng. Do nhiều 
nguyên nhân: Tổn thất điện năng 
sau công tơ chính cao, chủ hộ có 
công tơ “ép giá”… nên nhiều hộ 
sử dụng “Điện câu đuôi” phải sử 
dụng điện giá cao. 

Trong nhiều năm qua, dù 
ngành Điện đã cố gắng khắc 
phục tình trạng này và đầu tư 
phát triển lưới điện hàng năm, 
nhưng vẫn không theo kịp tốc 
độ phát triển của các khu dân cư 
mới và tập quán sinh sống theo 
đất canh tác của bà con, nên việc 
xóa “Điện câu đuôi” gặp nhiều  
khó khăn.

Trước đây gia đình ông Lê 
Văn Võng, huyện Vị Thanh, tỉnh 
Hậu Giang hầu như không dám 
mua sắm các thiết bị điện vì gia 
đình đã phải câu điện từ một nhà 
khác với giá cao. Thế nhưng sau 
khi Công ty Điện lực Hậu Giang 
tổ chức thực hiện đưa điện lưới 
quốc gia đến tận nhà và “xóa” hộ 
câu đuôi cho xóm ven kênh nơi 
gia đình ông Võng và hàng trăm 
hộ dân khác sinh sống, giờ đây 
ông Võng đã có thể thoải mái sử 
dụng các thiết bị điện trong nhà 

Công nhân Điện lực gắn công tơ cho hộ dân

như quạt điện tivi, tủ lạnh và được sử dụng điện với giá điện theo quy 
định, thỏa điều mong mỏi bấy lâu.

“Lúc trước gia đình tôi phải trả hơn 500 ngàn tiền điện mỗi tháng. Từ 
khi có điện lưới quốc gia, tiền điện giảm xuống còn gần 200 ngàn. Người 
dân chúng tôi rất mừng”, ông Võng chia sẻ. 

Đây là niềm vui chung của xóm ven kênh này thuộc tỉnh Hậu 
Giang, cũng như 1.400 hộ trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam (trừ 
TP.Hồ Chí Minh) sẽ được xóa điện câu đuôi trong năm 2017.  

Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện 
lực miền Nam cho biết, từ đây đến hết năm 2017, Tổng công ty dự 
kiến sẽ bố trí nguồn vốn gần 3 tỷ đồng để để xóa 1.461 hộ câu đuôi và 
gắn công tơ nhánh rẽ vào nhà khách hàng. Mục tiêu của Tổng công 
ty là đến 2020 sẽ xóa hẳn tình trạng câu đuôi của 80 ngàn hộ còn lại. 
Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành hữu quan 
để không phát sinh thêm trường hợp mới.
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Trong 2 ngày 20-21/9/2017, 90 thí sinh của 30 Đội thi đến từ các đơn vị 
thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tham dự Hội thi 

“Nét đẹp phụ nữ ngành Điện”.

Hội thi
“Nét đẹp Phụ nữ ngành Điện”
EVN SPC năm 2017

Chủ tịch kiêm TGĐ EVN SPC Nguyễn Văn Hợp trao giải Đặc biệt cho Đội PC Bình Phước

Diễn ra liên tục trong một ngày rưỡi, 30 Đội thi đã công hiến cho 
đồng nghiệp nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong suốt 3,5 giờ 
diễn ra phần thi Năng khiếu, Hội trường có sức chứa trên 300 người 
luôn chật ních khán giả. Đặc biệt các đại biểu của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) luôn chăm chú theo dõi các tiết mục suốt trong toàn 
bộ thời gian diễn ra Hội thi.

Bà Trần Thị Nhung - Nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty 
Điện lực 2, thành viên Ban giám khảo Hội thi xúc động: “Các đội 
hay quá”, còn giám khảo Quách Lâm Hưng không giấu được sự phấn 
khích: “Các chị đẹp quá”.

Qua các phần thi: Chào hỏi - Trình diễn trang phục công sở; Kiến 
thức xã hội, phụ nữ, gia đình và nghề nghiệp;và Năng khiếu nghệ 
thuật đã chứng tỏ các đơn vị có sự quan tâm đầu tư chu đáo, các thí 
sinh đều có chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và đầy tính sáng tạo. Đặc 
biệt trong phần thi về kiến thức chuyên ngành, được chị em thuyết 
trình rất rành mạch, trôi chảy và giải quyết thấu đáo các vấn đề liên 
quan đến công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, quản lý lưới điện, 
tự động hóa ngành điện, ứng dụng khoa học công nghệ…nâng cao 
năng suất lao động và hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, các chị đã 
mang đến Hội thi những vẻ đẹp rạng ngời, tự tin, trẻ trung và cuốn hút 
từ ngoại hình cho đến kiến thức, quan điểm trong cuộc sống… Tất cả 
đã góp phần mang lại cho khán giả nhiều thú vị hấp dẫn.

Theo sát để động viên và cổ vũ thí sinh, Đội thi của mình, nhiều 

lãnh đạo đơn vị đã hết sức ngạc 
nhiên chia sẻ rằng: “Ở “nhà” thấy 
mấy em tập luyện cũng bình thường 
thôi, mà sao đến đây thấy “máu 
lửa” và “dữ đội” quá”. Vâng, Hội 
thi này cũng chỉ là “cuộc chơi” 
thôi, nhưng ngoài việc tạo điều 
kiện cho các chị giao lưu, rèn 
luyện kỹ năng trong giao tiếp và 
ứng xử để giải quyết công việc, 
thì qua kết quả hội thi cũng cho 
thấy, đi thi cũng là một nhiệm 
vụ, nên vì lẽ đó mà chị em không 
chỉ hoàn thành tốt việc tranh tài 
mà còn chứng tỏ bản lĩnh phụ 
nữ ngành Điện với nền tảng tốt 
về kiến thức, hợp tác - chia sẻ, 
tận tâm - trách nhiệm với công 
việc bằng sự sáng tạo hiệu quả 
để mang đến cho khách hàng 
và cộng đồng sự phục vụngày 
càng tốt hơn. Ngoài ra với chị 
em, Hội thi này còn là diễn đàn 
để trao đổi, tuyên truyền thực 
thi văn hóa doanh nghiệp trong 
toàn Tổng công ty, cũng như rèn 
dũa những kỹ năng, kiến thức về 
bình đẳng giới, phẩm chất, đạo 
đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ 
hội nhập, xây dựng gia đình tiến 
bộ, hạnh phúc… nhằm áp dụng 
trong công việc và gia đình, để 
cuộc sống ngày càng tốt hơn, ý 
nghĩa hơn.

Các cuộc tranh tài đã kết thúc 
trong không khí xây dựng, phấn 
khởi, tình đồng nghiệp thân thiết 
trong ngôi nhà chung EVN, mang 
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nhiều ý nghĩa thiết thực trong thực hiện phong trào và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của tập thể CNVC-LĐ 
Tổng công ty Điện lực miền Nam lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -20/10/2017), ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12) và đại hội 
Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2 
018 - 2023).

Kết quả Hội thi:

Giải Đặc biệt: PC Bình Phước
Giải Nhất: Cơ quan EVN SPC
2 giải Nhì: PC Vĩnh Long & TP. Cần Thơ
3 giải Ba: PC Trà Vinh, Kiên Giang & Đồng Nai
5 giải Khuyến khích: Các PC Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang & Bình Thuận
5 giải chuyên đề xuất sắc nhất: Cơ quan EVN SPC (Thuyết trình), PC Kiên Giang (Trả 
lời câu hỏi ứng xử), PC Bình Dương (Trang phục công sở), PC Bình Phước (Trang 
phục áo dài truyền thống), PC Ninh Thuận (Năng khiếu)

Một số hình ảnh của Hội thi:

của PC Bình Thuận

Tiết mục “Điện sáng trên quê hương” 
của PC Trà Vinh

Những tà áo dài thướt tha trong 
 “Một thoáng quê hương”  
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Tiết mục “Sắc trời” của Cơ quan 
Tổng công ty

Tiết mục “Dòng Điện tương lai” 
của PC Kiên Giang  

Tiết mục “Múa lụa”  
của PC Bình Phước

Tiết mục “Trị An âm vang mùa xuân” 
của Công ty Lưới điện Cao thế  

miền Nam

Những tà áo dài thướt tha trong 
 “Một thoáng quê hương”  
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Hiện nay trong công tác sửa chữa, bảo trì và xây dựng mới các công trình lưới điện, 
việc sử dụng kìm ép mối nối dây cáp thông dụng với kích thước đầu khung U ép 
đấu nối (chiều dài 78 mm, miệng kìm 45x58) để ép các loại kẹp WR259, WR379 
(cỡ dây 50 mm2 đến 95mm2)... để đấu nối các thiết bị, mối nối dây cáp điện được 

thực hiện rất đơn giản.
Tuy nhiên, nếu sử dụng kẹp WR929 để ép cho các loại dây cỡ dây 120mm2 đến 240mm2 

thường gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong quá trình thực hiện, do đầu khung U lắp ráp các 
miệng kìm không đảm bảo kích cỡ. Việc này tốn nhiều thời gian và nhân lực nhưng mối 
nối ép tiếp xúc không đạt yêu cầu thường dẫn đến nóng đỏ gây sự cố, hư hỏng thiết bị, ảnh 
hưởng đến việc cung cấp điện.

Để hạn chế các khuyết điểm trên, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa ra giải pháp gia 
công đầu kìm ép để ép kẹp WR929 (cỡ dây 120÷240 mm2).

Vật liệu sử dụng: Thép lá 270x24x19mm.
Các công đoạn gia công và lắp đặt cho giải pháp như sau: 

Giải pháp gia công đầu kìm ép kẹp 
WR 929 (cỡ dây 120÷240 mm2)

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Thép lá 240 x24 x19mm

Sau khi gia công hình chữ U: Kích thước trong: 45x70mm; 
Kích thước ngoài: 90x90mm

Đầu kìm hiện hữuĐầu kìm gia công thêm

[BAN KT - ĐOÀN HÙNG CHIẾM]
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Lắp đặt đầu kìm gia công hoàn chỉnh vào kìm ép

Đặt WR 929 vào miệng kìm gia công (vừa với kích thước của kẹp)

Sau khi ép hoàn chỉnh mối nối

Hiệu quả: Chỉ cần sử dụng kìm hiện hữu kết hợp với gia công các đầu kìm có kích thước 
lớn để ép các kẹp có kích lớn mà không cần trang bị thêm kìm chuyên dùng, vừa tốn chi 
phí vừa nặng nề không cơ động trong công tác; giúp tiết kiệm được khoản chi phí rất lớn để 
mua kìm ép chuyên dụng. Nếu chỉ tính theo giá kìm ép thủy lực TLP HHY-400 mua thêm 
cũng đã tiết kiệm được 4.900.000 đồng chưa tính đến việc vận chuyển.
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Mặc dù mức đầu tư cao hơn cột tháp thông thường từ 2-3 lần, nhưng trong 
những điều kiện gặp khó khăn về mặt bằng thi công và hành lang… thì cột 
thép đơn thân lại là lựa chọn tốt nhất hiện nay cho các đường dây tải điện 
đi trong khu vực đô thị, đông dân cư.

Giải pháp cột thép đơn thân 
trong các đường dây tải điện
[THÁI VĂN THÔNG]

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Hiện nay, đối với các đường dây 
cao thế cấp điện từ 110kV trở 
lên, khi đi qua các khu vực 
dân cư, thành phố, thị xã… 
việc tìm vị trí xây dựng móng 

và cột là rất khó khăn, do giá cả đền bù 
đất thấp, diện tích xây dựng không đủ 
lớn để trồng các cột thép hình thông 
dụng hoặc chiếm hết vỉa hè và mặt tiền 
kinh doanh của người dân.

Cột thép đơn thân là giải pháp tối ưu 
dành cho những khu vực nêu trên. Thân 
cột là các đoạn ống đa giác côn ghép lồng 
nhau để đạt được chiều cao mong muốn. 
Độ dài của các đoạn ống được thiết kế tối 
ưu nhằm đảm bảo cho số mối ghép lồng 
là ít nhất. Các tay xà được lắp với thân 
cột bởi các mặt bích lắp ghép. 

Trên thế giới, cột đơn thân đã được sử 
dụng rộng rãi, đặc biệt là ở các nước phát 
triển. Nó đã dần dần thay thế cho các 
loại cột truyền thống như cột thép, cột 
bê tông ly tâm  nhờ vào những ưu điểm 
nổi bật như: 

- Giảm thiểu diện tích chiếm đất của 
cột và móng, giảm hành lang tuyến. Điều 

này đặc biệt quan trọng, quyết định đến 
khả thi của nhiều dự án trong khu đô thị, 
thành phố;

- Có tính thẩm mỹ cao, góp phần làm 
đẹp cảnh quan xung quanh, đây là điều 
kiện bắt buộc mà cột tháp sắt và bê tông 
ly tâm không có được tính năng này;

- Cho phép bố trí nhiều loại đường 
dây trên cùng một cột, điều này dùng cột 
thép dạng tháp bố trí sẽ rất khó khăn, 
không hài hòa;

- Thi công lắp dựng thuận tiện, nhanh 
chóng;

- Kết cấu đơn giản, ít chi tiết và tăng 
tuổi thọ đường dây…

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích 
và thuận lợi nêu trên, việc dùng cột đơn 
thân sẽ làm tăng giá trị cho công trình. 
Do giá thép của cột đơn thân cao gấp 
2-3 lần so với thép hình thông thường 
và cột đơn thân luôn có khối lượng cao 
hơn cột thép dạng tháp (gấp 1,5-2 lần). 
Mặt khác, giải pháp móng trụ tương 
ứng cũng làm tăng giá trị, thông thường 
móng cho trụ đơn thân là móng cọc ép,  
cọc nhồi…
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Những năm gần đây ở Hà Nội, TP. 
Hồ Chí Minh… khi cần cải tạo, nâng 
cấp hoặc xây dựng mới các đường dây 
tải điện đi trong đô thị, ngành Điện đã 
thay thế các cột thép dạng tháp thông 
thường bằng cột thép đơn thân. Tại 
Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng 
vậy, nhiều công trình đã sử dụng trụ 
đơn thân được Công ty Tư vấn điện 
miền Nam thiết kế, như: Các lộ ra 

110kV trạm biến áp 220kV Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng; trạm 110kV khu công 
nghiệp VSIP II MR1 và đường dây đấu 
nối tỉnh Bình Dương; xây dựng mới 
đường dây 2 mạch kết nối Dệt May - 
Nhơn Trạch 6 - Nhơn Trạch 3 - Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai; trạm 110kV 
khu công nghiệp Bến Lức và đường 
dây đấu nối…

Cột điện đơn thân trên vỉa hè khu công nghiệp

BẢN TIN EVN SPC THÁNG 9/2017        23 



THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Kéo điện cho hộ nghèo 
& tặng quà cho học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 25/8/2017, Chi đoàn 
Đội Tổng hợp Tánh Linh (Điện 
lực Tánh Linh, Công ty Điện 
lực Bình Thuận) phối hợp với 
Chi đoàn xã Đức Thuận tổ 
chức kéo điện cho hộ gia đình 
nghèo và tặng quà cho một 
số học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn tại thôn Bàu Chim - xã 
Đức Thuận - huyện Tánh Linh.

Tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả 
và tiết kiệm

Lắp điện cho gia đình chị Diệu - hộ nghèo ở thôn Bàu Chim - xã 
Đức Thuận - huyện Tánh Linh

Tặng quà cho các em học sinh ở thôn Bàu ChimTrong buổi sáng, Chi đoàn đã hoàn thành 
xong việc kéo đường dây điện cho gia 
đình chị Mang Thị Diệu - là hộ thuộc diện 
khó khăn. Bên cạnh việc hỗ trợ toàn bộ 
chi phí kéo dây từ đường dây hạ thế vào 

nhà, Chi đoàn còn lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng 
gồm: Cầu dao, bảng điện, bóng đèn tiết kiệm điện, 
dây dẫn cho gia đình chị sử dụng; hướng dẫn sử 
dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Trong buổi chiều cùng ngày, Chi đoàn đã đến 
Hội trường thôn Bàu Chim để tặng quà cho các em 
học sinh nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 
để động viên tinh thần các em phấn đấu hơn nữa 
trong học tập.

 Đây là một trong những hoạt động nằm trong 
kế hoạch hoạt động của Chi đoàn năm 2017 với 
phương châm “hoạt động vì lợi ích cộng đồng”.

[TRẦN QUANG THÁI]
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“Được tặng cả cái nhà, 
mừng muốn chết!”

“Ngày trước, mưa là trong nhà không có chỗ đứng vì 
chỗ nào cũng dột. Nhà cũ quá, sập xuống đè tui u đầu, 
nằm bệnh viện 6 ngày. Nay được tặng cả căn nhà, mừng 
muốn chết cô ơi”, bà Nguyễn Thị Bo (ấp Cống, xã Phú Phụng, 

huyện Chợ Lách, Bến Tre) xúc động trong lễ bàn giao 20 nhà 

tình thương, tình nghĩa vào chiều 26/8 tại Bến Tre.

Lê Tuyết

Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Bo

Tham dự lễ trao tặng 20 căn nhà cho các gia đình chính sách 
hộ nghèo trên địa bàn tỉnh do Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVN SPC) tài trợ có ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch kiêm 
Tổng Giám đốc EVN SPC.

Bà Nguyễn Thị Bo có chồng là liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến 
tranh chống đế quốc Mỹ. Chồng hy sinh, bà ở vậy nuôi một cô con 
gái. Con gái đã lấy chồng nhưng hoàn cảnh khó khăn, không đỡ đần 
được nhiều cho bà. Phần mình, năm nay đã ngoài 70 tuổi, bà vẫn luôn 
mong có một căn nhà nền đổ xi-măng, tường gạch, lợp tôn chắc chắn 
để không phải chịu ướt khi trời mưa. “Tui được cho 50 triệu, làm đủ căn 
nhà tôn, bây giờ mỗi buổi tối nằm ngủ mà yên tâm. Mừng quá cô ơi” - Bà 
Bo xúc động.

Bà Bo là một trong 20 gia đình ở các huyện Bình Đại, Mỏ Cày, 
Ba Tri, Chợ Lách, Giồng Trôm… (Bến Tre) được EVN SPC tài trợ 50 

triệu đồng/hộ để xây dựng nhà 
mới trong năm 2017. Ông Võ 
Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Bình Đại, cho biết: Ngoài 
số tiền được EVN SPC tài trợ, 
bà con gom góp thêm xây dựng 
căn nhà vững chắc với nền cứng, 
vách cứng, mái tôn… chắc chắn.

“Các gia đình được nhận nhà 
đều là những gia đình chính sách 
có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa 
xuống cấp, dột nát. Hy vọng khi 
có nhà rồi, bà con an tâm làm ăn, 
vươn lên thoát nghèo” - Ông Quân 
gửi gắm.

Ông Nguyễn Văn Hợp cho 
biết,  EVNSPC luôn đồng hành 
với các địa phương thực hiện 
công tác xã hội, chăm lo cho các 
hộ gia đình còn khó khăn. Trong 
đó, chương trình hỗ trợ các gia 
đình chính sách xây dựng nhà 
mới được EVN SPC thực hiện 
nhiều năm qua. Riêng năm 2017, 
EVN SPC dự kiến trao 173 căn 
nhà cho bà con với số tiền hỗ trợ 
là 50 triệu đồng/căn. “Đây là tấm 
lòng của gần 22.000 cán bộ công 
nhân viên của tổng công ty dành 
cho bà con, mong bà con có chỗ ở 
đàng hoàng hơn, không ngại những 
khi nắng mưa” - Ông Hợp chia sẻ.

Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre 
tặng bằng khen cho EVN SPC, 
PC Bến Tre, ông Nguyễn Văn 
Hợp và ông Lê Minh Ba - Chủ 
tịch công đoàn EVN SPC vì đã có 
những đóng góp với địa phương 
xây dựng nhà tình thương, 
tình nghĩa cho các gia đình  
chính sách.
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NHÀ ĐỒNG NGHIỆP
Là chương trình mà Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) vận động 
CBCNV đóng góp xây dựng mới, hoặc sửa chữa nhà ở cho người lao động 
trong đơn vị có khó khăn về nhà ở.

Nguyễn Thị Minh Thùy

Lễ gắn biển “Nhà đồng nghiệp” cho anh Lâm Thái Lộc - Điện lực Phước Long

Trong những năm qua, mặc dù Công đoàn 
Điện lực Việt Nam đã có chương trình 
“Mái ấm Công đoàn”, nhưng cũng chưa 
thể đáp ứng hết nhu cầu về nhà ở cho số 
lượng rất lớn CBCNV có khó khăn về nhà 

ở. Vì vậy, lãnh đạo PC Bạc Liêu đã mạnh dạn đề ra 
chủ trương vận động CBCNV trong Công ty đóng 
góp tiền xây dựng “Nhà đồng nghiệp”.

Từ ý nghĩa nhân văn của chương trình, từ khi 
phát động đến nay tập thể CBCNV trong PC Bạc 
Liêu đã tích cực hưởng ứng hỗ trợ xây dựng và sửa 
chữa hoàn thành 2 căn nhà, và 4 căn nhà đang triển 
khai xây dựng.

Chương trình này ngoài việc đóng góp về 
vật chất còn tạo thêm động lực, niềm tin để giúp 
người lao động an cư lạc nghiệp, góp phần gắn kết 
tình người, tình đồng nghiệp người lao động trong 
PC Bạc Liêu thêm bền chặt.

Hiện nay, trong toàn PC Bạc Liêu có 639 CBCNV 
làm việc ở 7 huyện/thị/thành phố trong tỉnh, đa số 
là những người trẻ và đến từ nhiều tỉnh thành khác 
nhau trong cả nước. Có những người đã an cư lạc 
nghiệp, có những ngôi nhà kiên cố, khang trang. 
Bên cạnh đó còn có những người thuê nhà để sinh 
sống hoặc nhà đã hư hỏng nhưng chưa có điều kiện 
sửa chữa.

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
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Gắn biển công trình 

Nhật Thanh – Hoàng Dũng

Ông Ngô Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo PC Cần Thơ 
thực hiện nghi thức gắn biển

Công trình “Xây dựng mới đường dây trung áp 22 kV và Trạm 
biến áp 2 x 630 kVA cấp điện nhà máy xử lý chất thải rắn (Rác 
sinh hoạt) Cần Thơ

Ngày 24/8/2017, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ (PC Cần Thơ) phối 
hợp Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức lễ gắn biển công trình 
“Xây dựng mới đường dây trung áp 22 kV và Trạm biến áp 2 x 630 kVA 
cấp điện nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ”

Công trình do PC Cần Thơ đầu 
tư với tổng giá trị thực hiện 
hơn 1 tỷ đồng với khối lượng 
01 km đường dây trung áp 
22kV 3 pha 4 dây; trạm biến 

áp với tổng dung lượng 1.260 kVA, gồm 
2 máy biến áp 3 pha 630 kVA; được khởi 
công từ ngày 05/6/2017, đóng điện đưa vào 
sử dụng vào ngày 05/7/2017.

Công trình hoàn thành đáp ứng cung 
cấp nguồn điện cho dự án đầu tư xây dựng 
nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) 
kịp thời thi công xây dựng công trình, sớm 
đưa nhà máy vào sử dụng để giải quyết 
vấn đề bức thiết của thành phố về xử lý 
rác theo công nghệ hiện đại, giảm ô nhiễm 
môi trường.
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“Vui lắm vì 

có ngôi nhà mới vững chắc.”

Ngày nhận nhà mới khang trang, ông Nguyễn 
Văn Toàn chia sẻ: “Trước đây sống trong căn 
nhà dột nát, không đảm bảo an toàn. Nay có 
ngôi nhà mới vững chắc, gia đình tôi vui lắm”.

Thay mặt gia đình, ông Toàn cũng gửi lời cảm 
ơn sâu sắc tới Công ty Điện lực Bạc Liêu và chính 
quyền địa phương đã tạo điều kiện cho gia đình ông 
có ngôi nhà ấm cúng, ổn định cuộc sống.

Đây cũng là một trong hai ngôi nhà tình nghĩa 
mà Công ty Điện lực Bạc Liêu đã hỗ trợ xây dựng 
vừa mới hoàn thành và phối hợp với Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh, xã Phong Thạnh Tây 
- thị xã Giá Rai, tổ chức trao cho hộ gia đình ông 
Huỳnh Văn Khanh tại ấp 4, xã Phong Thạnh Tây 
và ông Nguyễn Văn Toàn tại ấp 3 xã Phong Thạnh 
Tây.

Nguyễn Quốc Khanh

Lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Toàn

Thăm hỏi người lao động 

bị bệnh hiểm nghèo 

Là lao động chính trong nhà nên khi bị suy tim, 
gia đình đơn chiếc của anh Võ Hoàng Điệp, 
công nhân Đội quản lý vận hành đường dây 
và Trạm biến áp Điện lực Cầu Ngang gặp rất 

nhiều khó khăn.
Vợ mới sinh con được 1 tháng. Thu nhập của gia 

đình chủ yếu nhờ vào tiền lương của anh Điệp, nên 
khi anh lâm bệnh nặng cần phải phẫu thuật gấp với 
chi phí lên đến 100 triệu đồng, gia đình anh như 
ngồi trên đống lửa.

Trong hoàn cảnh ngặt ngèo ấy, với tinh thần “lá 
lành đùm lá rách”, tập thể CBCNV Công ty Điện lực 
Trà Vinh (PC Trà Vinh) đã quyên góp được 35 triệu 
đồng và thông qua Ban chấp hành Công đoàn cơ sở 

Đặng Huy Hoàng

Đại diện Công đoàn PC Trà Vinh đến thăm hỏi gia đình anh 
 Võ Hoàng Điệp

TIN VẮN

Theo ông Ngô Văn Phúc, Phó Giám đốc Công ty 
Điện lực Bạc Liêu: “Những căn nhà tình nghĩa này là 
sự tri ân của CBCNV ngành Điện đối với các gia đình 
chính sách”.

PC Trà Vinh để đến thăm hỏi vào ngày 19/8/2017 và 
trao số tiền để chia sẻ bớt phần nào khó khăn cho 
gia đình anh Võ Hoàng Điệp.
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Lê Minh Trung

Tập huấn kiểm tra sử dụng điện

ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH VƯỢT SÔNG 

Từ ngày 14/8/2017 đến 
ngày 22/8/2017 Công ty 
Điện lực Bình Thuận 
tổ chức lớp bồi huấn 
tình huống kiểm tra, 

phát hiện và lập biên bản kiểm 
tra sử dụng điện cho 557 CBCNV 
của đơn vị.

 Đây là đội ngũ kiểm tra viên 
Điện lực, nhân viên làm công tác 
kiểm tra sử dụng điện, treo tháo 
hệ thống đo đếm, thu ngân ghi 
chữ, quản lý vận hành và cán 
bộ làm công tác kinh doanh, kỹ 
thuật tại các đơn vị trực thuộc.

Thông qua các nội dung bồi 
dưỡng các kiến thức pháp luật 
và nghiệp vụ nhận dạng hành 
vi trộm cắp điện và viết các biên 
bản kiểm tra; các học viên có 

Ngày 11/9/2017, Ban Quản lý dự án Điện lực miền 
Nam và các đơn vị liên quan đã nghiệm thu đóng 
điện và đưa vào vận hành công trình phục hồi khoảng 
vượt sông Tiền của đường dây 110kV Cao Lãnh 2 –  

Thạnh Hưng. 
Công trình thực hiện để tái lập mạch vòng liên kết 110kV  

giữa các trạm 220kV Cao Lãnh 2, trạm 220kV Ô Môn, trạm 
220kV Vĩnh Long và trạm 220kV Sa Đéc với khối lượng gồm: 
Xây dựng mới đường dây 110kV dài 2.247 m, trong đó đoạn 
cáp ngầm vượt Sông tiền là 1.225m, đường dây trên không là 
1.122m. Tổng mức  đầu tư là 74,2 tỷ đồng. 

Công trình hoàn thành góp phần nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện, đảm bảo nguồn  điện liên tục, ổn định cho khu vực 
tỉnh Đồng Tháp và các vùng lân cận; giúp hoàn trả kịp thời 
mạch 2 để Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia thực hiện dự 
án cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Trong quá trình thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn về 
công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhưng với nỗ lực của Ban 
Quản lý dự án Điện lực miền Nam và sự hỗ trợ tích cực của 
chính quyền địa phương, công trình đã hoàn thành đúng tiến 
độ đề ra.

Các học viên trao đổi cách xử lý tình huống tại lớp tập huấn

Đường dây đấu nối 110kV 
Cao Lãnh 2 – Thạnh Hưng 

thêm kiến thức về các thủ đoạn trộm cắp điện phổ biến hiện nay, 
cách xử lý các tình huống có thể xảy ra tại hộ dùng điện; các biên bản 
kiểm tra khi lập bảo đảm tính pháp lý, làm cơ sở thuận lợi cho việc 
xử lý vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại từ các khách hàng 
sử dụng điện; khả năng thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu thực tế 
để chủ động trong công tác kiểm tra sử dụng điện, giúp kiểm tra viên 
vững vàng hơn khi làm nhiệm vụ.
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Đóng điện các lộ ra 110kV trạm 

biến áp 220kV Đức Trọng

Ngày 10/8/2017, Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam 
đã tổ chức đóng điện thành công và đưa vào vận hành 
công trình “Các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng”.

 Do công trình  xây dựng trong khu dân cư và đô thị hiện 
hữu, tuyến đường dây đi qua nhiều vị trí rất phức tạp, chủ 
yếu là đi trên vỉa hè và dải phân cách đường hiện hữu, vì vậy 
việc giải phóng mặt bằng thi công là khó khăn. Do đó, đơn vị 
tư vấn thiết kế đã đưa ra giải pháp “Sử dụng trụ đơn thân, kết 
hợp móng cọc nhồi”, nhằm thu hẹp diện tích và mặt bằng thi 
công, các vị trí có mặt bằng rộng rãi thì sử dụng cột thép hình 
và móng đơn thông thường.

Công trình đưa vào sử dụng kịp thời đã đảm bảo khả năng 
cung cấp điện liên tục, ổn định cho khách hàng, đáp ứng nhu 
cầu phụ tải phát triển khu vực thị trấn Đức Trọng và các vùng 
lân cận, thể hiện sự quan tâm và đóng góp tích cực đầy hiệu 
quả của ngành Điện miền Nam vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Lâm Đồng.

Lê Văn Dũng

Cột điện giữa vòng xoay, một trong 
số nhiều vị trí của lộ ra 110kV trạm 
220kV Đức Trọng

Tặng 1.000 quyển tập cho 

các em học sinh nghèo vượt khó

Ngày 05/9/2017 Đoàn cơ sở Công ty Điện 
lực Hậu Giang phối hợp cùng Đoàn khối 
doang nghiệp tỉnh tổ chức trao tặng 1.000 
quyển tập cho các em học sinh nghèo vượt 

khó học giỏi tại Trường trung học cơ sở Phú Hữu, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nhân dịp khai 
giảng năm học mới 2017-2018.

 Đây cũng là hoạt động trong chương trình “Vun 
đắp ước mơ xanh năm 2017” của  Đoàn cơ sở Công 
ty Điện lực Hậu Giang nhằm góp phần động viên, 
khuyến khích các em học sinh vùng sâu, vùng xa 
nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập.

Đàm Hữu Phước

TIN VẮN

Đại diện PC Hậu Giang tặng quà cho các em học sinh
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NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Cuộc sống vẫn còn 
rất nhiều điều tốt đẹp
[KIM VUI]

“Đang chạy xe trên 
đường về, thấy có 
cuộc gọi từ số lạ. 
Lúc này tôi cũng 
chưa biết mình làm 
mất ví. Nghe xong 
tôi mới giật mình 
kiểm tra lại...”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Sang hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký gắn 
đồng hồ điện

Chiều ngày 
23/8, trong 
lúc làm 
việc, chị 
N g u y ễ n 
Thị Thanh 

Sang (nhân viên phòng 
Kinh doanh Điện lực Biên 
Hòa 2 - Công ty TNHH 
MTV Điện lực Đồng Nai) 
phát hiện một chiếc ví 
của khách hàng để quên 

trên bàn của mình. Xem qua ví và rà soát thông tin hồ sơ 
khách hàng vừa đến giao dịch, chị đã biết được chủ nhân chiếc 
ví là khách hàng Phạm Trung Tuyến (ngụ tại tổ 1, khu phố 3A, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Quay lại Điện lực Biên Hòa để nhận lại chiếc ví, anh Tuyến 
xúc động: “Tôi xin chân thành cảm ơn cô Thanh Sang và cảm ơn 
Điện lực. Đúng là cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp”.

Còn về phần mình, khi được hỏi có chia sẻ gì sau khi trả lại 
tài sản cho khách hàng, chị Sang cười hiền: “Em không nghĩ gì 
nhiều, em vui vì điều đó thôi ạ!”.
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Tấm gương 
                 tận tụy yêu nghề

[LÊ VĂN TÁM]

Từ khi vào nghề đến nay đã được 12 năm, bén duyên với công việc kiểm tra điện 
từ đó, được các bậc đàn anh đi trước dìu dắt, chẳng bao lâu Nguyễn Nhựt Thanh 
đã trở thành một trụ cột trong công tác kiểm tra giám sát điện năng.

Ở Điện lực Thành phố Cà Mau ai cũng biết anh 
Nguyễn Nhựt Thanh, công nhân bậc 5/7 - nhân viên 
Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện. Với dáng 
người cao dong dỏng, miệng luôn tươi cười thân 
thiện, nước da ngăm đen, khuôn mặt sạm nắng… 
Phong trần sương gió cũng phải bởi với bản tính cần 
cù, siêng năng không ngại gian khó, dù ngày hay 
đêm khi có lệnh là Thanh có mặt đi làm nhiệm vụ, 
vì những vụ trộm cắp điện đâu phải lúc nào cũng 
được phát hiện dễ dàng.

Anh Lê Trung Duy Linh - Trưởng phòng Kiểm 
tra giám sát mua bán điện, Điện lực thành phố Cà 
Mau chia sẻ: “Thanh là người rất hiền lành và thật thà. 
Có lần đi kiểm tra sử dụng điện, khách hàng vi phạm 
đã cho anh rất nhiều tiền, nhưng Thanh không nhận và 
báo ngay về cho lãnh đạo”.

Với lẽ phải thì Thanh tỏ ra rất bản lĩnh. Những 
lần anh em kiểm tra phát hiện vụ việc câu trộm 
điện, người có thái độ và hành vi chống đối, gây khó 
khăn để xóa dấu vết hiện trường, nhưng anh vẫn có 
một thái độ bình tĩnh, kiên trì giải thích, một mặt 
liên hệ thêm nhân lực và chính quyền địa phương 
để được hỗ trợ. Vì thế mà nhiều phen anh em điện 
lực đã “thoát hiểm” một cách an toàn.

Trong nhiệm vụ phân công hằng ngày anh luôn 
tuân thủ tuyệt đối, làm việc đầy trách nhiệm và 
hiệu quả, thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp, được 
mọi người quý mến, lãnh đạo tin tưởng. Những 
đóng góp của mình cũng đã góp một phần cho 
đơn vị hoàn thành được những chỉ tiêu kinh doanh 
của Công ty Điện lực Cà Mau giao, góp phần làm 
giảm tổn thất điện năng. Cụ thể năm 2015, anh đã 
tham gia kiểm tra phát hiện 9 vụ trộm điện, truy 
thu 21.852 kWh, số tiền trên 63 triệu đồng; năm 

Anh Nguyễn Nhựt Thanh

2016 là 5 vụ, truy thu 27.535 kWh, số tiền trên 78  
triệu đồng.

Ngoài công việc chuyên môn anh Thanh cũng là 
người gương mẫu trong việc thực thi và đề cao các 
giá trị văn hóa ngành Điện, công tác 5S… góp phần 
vào việc tạo môi trường, cảnh quan làm việc thoáng 
mát, thân thiện, chấp hành tốt quy định trang phục, 
giờ giấc làm việc. Những nỗ lực ấy đang được nhân 
rộng trong toàn đơn vị để góp phần nâng cao vị thế, 
hình ảnh người thợ điện Việt Nam trong cộng đồng 
xã hội.
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Em - anh, hai người một hướng
Chị - em, chung một tấm lòng sắc son
Chúng ta không hẹn, thành quen
Cùng chung ý tưởng, cùng vào Công ty.
Một lời hẹn ước khắc ghi
Từ nay ta sẽ xem như một nhà
Tình anh, nghĩa chị đậm đà
Yêu thương, gắn bó như là tay chân.
Mỗi khi em ngã, anh nâng
Thương em, chị vẫn ân cần, sẻ chia
Chị em chung sức, chung lòng
Cùng đem nhiệt huyết, cùng xây ngôi nhà.
Ngôi nhà đẹp quá ai ơi!
Phòng anh, phòng chị, phòng em đây rồi!
Xanh, hồng, đỏ, trắng tinh khôi…
Mỗi người, một vẻ đẹp ôi lạ lùng!
Dù cho sương gió bão bùng
Dù cho cuộc sống muôn màu, phù du
Chúng ta cùng tiến, cùng lui
Cùng nhau phấn đấu, cùng vui quây quần.
Cùng phấn đấu, cùng đồng lòng
Cùng cam cộng khổ, cùng chung nỗi niềm
Tình nghĩa cứ thế nhân lên
Ngôi nhà ngày một vững bền trăm năm.
Nghĩa tình đồng nghiệp đậm sâu
Cấp trên, cấp dưới hòa mình việc chung
Thắp lên ánh sáng lung linh!
Nắm tay xây dựng bình minh cuộc đời.

Tôi viết về anh
Những người hùng thầm lặng
Oằn nặng vai gầy, nắng cháy rát bờ môi
Ngại gì đâu vất vả, xa xôi
Anh vẫn đi, kéo dây dài xa mãi.
Anh vẫn đi, xuyên rừng cao, biển rộng
Mang ánh điện về thắp sáng những ước mơ
Thắp nụ cười trong ánh mắt trẻ thơ
Luồng gió mát
Dịu dần
Những vất vả tảo tần trên lưng còng của mẹ.
Xin cảm ơn các anh
Những người hùng nhỏ bé
Mồ hôi anh - Giờ xanh mướt đồi chè
Đường mòn anh đi - Giờ nhộn nhịp làn xe
Mang hạnh phúc, yêu thương trên con đường đổi mới.
Kìa
Những cột điện vẫn vươn xa trên trời xanh vời vợi
Như bản lĩnh vững vàng, người lính điện chúng ta
Và xin được hát lên những bản khúc tình ca
Để cảm ơn các anh
Người lính điện của quê hương, đất nước.

Tình đồng nghiệp Người thợ áo cam

THƯ GIÃN

Mỹ Nương - PC Vĩnh Long

Cao Huy Thắng
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