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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Thư chúc mừng của Chủ tịch kiêm
Tổng Giám đốc EVN SPC nhân ngày 
thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/10/2017

Thân ái gửi toàn thể nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công 
ty Điện lực miền Nam.

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 
20/10/2017), thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam, tôi xin gửi tới chị em 
những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trên 42 năm xây dựng và phát triển, kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 
nước, nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty Điện lực miền 
Nam đã khẳng định được phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 
danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Năng động, sáng tạo”, “Trung hậu, đảm đang”. 
Những nỗ lực của các chị, thể hiện bằng hiệu quả cao trong công việc chuyên môn, hoạt 
động phòng trào, đã liên tục tích lũy dày hơn và điểm tô nét đẹp phụ nữ ngành Điện, đóng 
góp to lớn vào thành tích chung của toàn Tổng công ty và góp phần làm rạng rỡ các giá trị 
văn hóa, tinh thần của ngành Điện lực Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển. 
Tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và thành tích của toàn thể các chị.

Trước những thách thức và đòi hỏi ngày càng cao đối với sứ mệnh của ngành Điện 
trong giai đoạn hiện nay, là không ngừng phát triển, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của 
khách hàng với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng hoàn hảo, đặc biệt thực 
hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn là “Đẩy mạnh Khoa học Công nghệ” nhằm phục vụ 
đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tôi mong muốn và tin tưởng 
các chị ngày càng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, không ngừng nâng cao và phát 
huy năng lực, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng và tôn vinh của ngành Điện và cộng đồng xã hội.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tiếp tục tạo 
điều kiện thuận lợi cho nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công 
ty Điện lực miền Nam được đóng góp tốt hơn vào hoạt động của đơn vị, của Tổng công 
ty và toàn ngành Điện Việt Nam.

Với tất cả những tình cảm quý mến và trân trọng, tôi xin gửi đến toàn thể chị em lời 
chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

       Thân ái,

         Nguyễn Văn Hợp

            Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC
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Coi trọng việc 
chăm sóc khách hàng
[BẢO QUYÊN]

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực thị xã Vĩnh Châu 

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin, áp dụng các tiến bộ khoa 
học công nghệ trong công tác kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng của 
ngành Điện đã tạo ra bước tiến 

mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ với 
mục tiêu mang lại sự thuận lợi nhất cho khách 
hàng.

 Trong những ngày này, do đang sửa chữa 
nhà nên có rất nhiều việc phải lo toan nhưng 
anh Phùng Long Hưng ở khóm 5, phường 2 
(TP. Sóc Trăng) rất vui mừng vì ngành Điện đã 
có Trung tâm Chăm sóc khách hàng với tổng 
đài 19001006 để yêu cầu di dời đồng hồ điện. 

Với dịch vụ này, anh Hưng chỉ cần làm thao 
tác gọi điện thoại đến tổng đài là yêu cầu của 
anh được giải quyết nhanh gọn. Nhận xét về 
dịch vụ này, anh Hưng cho biết: “Khi tôi điện 
thoại đến tổng đài 19001006 là có người liên hệ 
lại ngay. Sau đó anh em công nhân ngành Điện 
xuống khảo sát, chiết tính chi phí rồi di dời đồng 
hồ điện trong vòng 3 ngày, tôi thấy dịch vụ này rất 
tiện lợi”.

 Anh Tâm ở phường 6 (TP. Sóc Trăng) góp 
lời: “Nhân viên Trung tâm chăm sóc khách hàng 
ngành Điện làm việc rất có trách nhiệm. Mỗi lần 
có sự cố gì về điện chúng tôi cứ gọi đến là được giải 
đáp liền”.

2      BẢN TIN EVN SPC THÁNG 10/2017



 Qua tìm hiểu được biết, Tổng công ty Điện 
lực miền Nam thành lập Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng với tổng đài 19001006 phục 
vụ khách hàng sử dụng điện ở 21 tỉnh, thành 
(trong đó có Sóc Trăng). Tổng đài trung tâm 
thực hiện việc kết nối giữa ngành Điện với 
khách hàng, góp phần đáp ứng yêu cầu sử 
dụng điện ngày càng cao của người dân. Anh 
Hưng, anh Tâm là hai trong số rất nhiều khách 
hàng thông tin về nhu cầu liên quan đến việc 
sử dụng điện qua tổng đài 19001006. Mỗi ngày 
hệ thống này tiếp nhận trên 3.000 cuộc gọi của 
khách hàng. Đối với các yêu cầu mang tính 
tra cứu thì được giải đáp ngay để khách hàng 
hiểu, còn đối với các yêu cầu khác sẽ được 
chuyển tải đến điện lực các địa phương xem 
xét để xử lý. 

Hiện tổng đài 19001006 phục vụ bất kỳ 
dịch vụ nào về điện, như: Tiếp nhận thông tin 
sửa chữa điện, đăng ký gắn công tơ điện, sang 
tên hợp đồng, khiếu nại hóa đơn, kiểm tra 
công tơ, kiểm tra chỉ số công tơ, tra cứu thông 
tin và các yêu cầu khác có liên quan đến việc 
sử dụng điện… Theo đó, khách hàng sử dụng 
điện không cần đến tại Điện lực mà ở ngay 
tại nhà điện thoại vào số tổng đài 19001006 sẽ 
được đáp ứng nhanh, gọn. Khi thành lập tổng 
đài trung tâm, các nhân viên được huấn luyện 
chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ nên 
thời gian qua tạo được sự hài lòng trong cách 
tiếp nhận thông tin và tư vấn, hỗ trợ khách 
hàng… nhằm mang đến những dịch vụ hiện 
đại, hiệu quả nhất

 Song song với việc triển khai dịch vụ chăm 
sóc khách hàng qua tổng đài 19001006, để tận 
dụng những tính năng vượt trội của công nghệ 
thông tin, ngành Điện đã phối hợp với các đơn 
vị liên quan mở ra các loại hình dịch vụ tiện 
ích để phục vụ khách hàng và giảm tải cho 
chính đơn vị mình. Nổi bật là dịch vụ thanh 
toán tiền điện qua hệ thống BankPlus.

 Cụ thể, Công ty Điện lực Sóc Trăng phối 
hợp với Viettel Sóc Trăng triển khai dịch vụ 
thanh toán tiền điện qua hệ thống BankPlus. 
Nếu đăng ký sử dụng dịch vụ này, khách hàng 
không cần đến Điện lực đóng tiền điện mỗi 
tháng hay qua ngân hàng chuyển tiền mà có 
thể sử dụng điện thoại để thanh toán tiền điện 
“mọi lúc, mọi nơi”. Khi khách hàng đến giao 

dịch tại các điểm kinh doanh của Viettel đều 
được tư vấn về dịch vụ BankPlus để có thêm 
sự lựa chọn về hình thức thanh toán tiền điện 
phù hợp nhất.

 Anh Trần Văn Phương ở khóm 2, phường 
2 (TP. Sóc Trăng) cho biết: “Qua nghe giới thiệu 
về dịch vụ BankPlus, như: dịch vụ sử dụng được 
trên tất cả các loại điện thoại di động hiện có trên 
thị trường, không cần phải cài đặt phần mềm 
hoặc kết nối internet… nên tôi thấy đây là một 
dịch vụ rất tiện lợi và hữu ích”.

 Anh Trần Minh Quân ở phường 7 (TP. Sóc 
Trăng) nhận xét: “Việc đưa dịch vụ thanh toán 
tiền điện qua dịch vụ BankPlus được đại đa số 
khách hàng đánh giá là một trong những dịch vụ 
tiện ích, giảm thiểu được chi phí cho khách hàng 
và ngành điện. Vì vậy, trong thời gian tới, tôi sẽ 
đăng ký sử dụng”. 

 Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng dịch 
vụ BankPlus của Viettel và có tài khoản ngân 
hàng là có thể thanh toán tiền điện qua điện 
thoại di động tại bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm 
nào. Song song đó, với ứng dụng công nghệ 
này, khách hàng có thể thanh toán tiền điện 
cho mình và cho người thân ngay trên điện 
thoại, không mất phí sử dụng, không mất thời 
gian đi lại, không phải chờ đợi. Giao dịch thanh 
toán tiền điện qua hệ thống BankPlus được 
thực hiện an toàn tuyệt đối ở bất cứ nơi nào có 
sóng Viettel với chính sách bảo mật 2 lớp gồm 
mã PIN và mã xác thực giao dịch dùng 1 lần 
(OTP). Để thực hiện thanh toán tiền điện qua 
BankPlus, khách hàng chỉ cần bấm *123#, sau 
đó gọi và thực hiện theo hướng dẫn.

 Thời gian tới, Công ty Điện lực Sóc Trăng 
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công 
nghệ trong sản xuất, kinh doanh nhằm tăng 
năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện, tiếp tục xây dựng lưới điện thông 
minh; chú trọng xây dựng văn hóa an toàn 
điện, kịp thời giải quyết các yêu cầu của khách 
hàng… góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ 
chính trị trên địa bàn tỉnh mà Tập đoàn và 
Tổng công ty Điện lực miền Nam giao. 
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Trong 2 ngày 4-5/10/2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức Hội thi thợ giỏi 
cấp EVN SPC năm 2017, với sự tham gia của 112 thí sinh đến từ 35 Đội thi của 21 Công 
ty Điện lực và Công ty Lưới điện cao thế miền Nam (Công ty LĐCTMN).

Hội thi thợ giỏi EVN SPC 
năm 2017
[THANH TRANG]

Trong số đó có 98 thí sinh tham dự thi 
chính thức và 14 công nhân hỗ trợ. 
Họ đều là những công nhân lành nghề 
được tuyển chọn kỹ lưỡng tại các đơn 
vị thành viên của EVN SPC, thuộc 3 
nhóm nghề: Quản lý vận hành đường 

dây và trạm trung hạ áp; Quản lý vận hành đường 
dây 110kV; và Quản lý vận hành trạm biến áp 
110kV. Đây một trong những hoạt động định kỳ 

nhằm bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ 
công nhân kỹ thuật toàn Tổng công ty. 

Hội thi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng thuần 
thục giữa các thành viên trong đội với tác phong 
công nghiệp và kỷ luật lao động cao, mỗi người 
một thế mạnh và nhiệm vụ khác nhau nhưng phải 
nhanh nhẹn, tay nghề vững mới được lựa chọn để 
tranh tài. Qua cuộc thi, đội ngũ thợ giỏi ngành điện 
phía Nam được học hỏi thêm kinh nghiệm nhằm 

112 thí sinh và Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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nâng cao nghiệp vụ, tay nghề để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện ổn định phục 
vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân.

Sau những phần thi diễn ra hăng say, nhưng cũng đầy căng thẳng, chiều ngày 5/10, Hội 
thi đã thành công tốt đẹp với kết quả như sau:

1. Nhóm nghề “Quản lý vận hành đường dây và trạm trung, hạ áp”
 Giải Nhất: Công ty Điện lực Sóc Trăng 
 Giải nhì: Công ty Điện lực Bình Thuận 
 Giải Ba: Công ty Điện lực Bình Dương 
2. Nhóm nghề “Quản lý vận hành đường dây 110kV”
 Giải Nhất: Chi nhánh điện cao thế Bến Tre - Công ty LĐCTMN
 Giải Nhì: Xí nghiệp điện cao thế - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 
 Giải Ba: Chi nhánh điện cao thế Vĩnh Long- Công ty LĐCTMN
3. Nhóm nghề “Quản lý vận hành trạm biến áp 110kV”
 Giải Nhất: Chi nhánh điện cao thế Bến Tre - Công ty LĐCTMN
 Giải Nhì: Chi nhánh điện cao thế Ninh Thuận - Công ty LĐCTMN
 Giải Ba: Chi nhánh điện cao thế An Giang - Công ty LĐCTMN

Đặc biệt, tại lễ tổng kết, lãnh đạo Tổng công ty 
đã trao danh hiệu “Thợ giỏi năm 2017” cho 88 công 
nhân là những người thợ điện xuất sắc nhất, đạt tỉ lệ 
89,8% số thí sinh dự thi chính thức.

Đánh giá về Hội thi Thợ giỏi EVN SPC năm 
2017, ông Hồ Quang Ái - Phó Tổng Giám đốc  
EVN SPC, Trưởng ban Tổ chức Hội thi cho rằng 
chất lượng của hội thi đã được nâng cao đáng kể, 
các đội đều có sự đầu tư chuẩn bị phần thi rất kỹ 
lưỡng. Hội thi đã đánh giá một cách khách quan 
trình độ, kỹ năng, tác phong và kỷ luật lao động 

công nghiệp của những người thợ tham gia ở tất cả 
các nhóm nghề. Điều này là hết sức quan trọng, 
thể hiện sự nâng cao độ tin cậy và an toàn cung cấp 
điện cũng như nâng chất lượng dịch vụ cung ứng 
điện.

“Chúng tôi tin rằng, sau những cuộc thi như thế này, 
những người thợ của ngành Điện vẫn sẽ học hỏi được 
nhiều điều, bổ sung thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm 
cũng như kỹ năng trong công việc và quan trọng nhất 
là thực hiện nhiệm vụ của mình ngày càng hoàn thiện 
hơn”, ông Ái chia sẻ.

Một số hình ảnh tại Hội thi:

Phần thi thực hành nhóm nghề quản lý
vận hành đường dây 110KV
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Thực hành phần thi nhóm nghề Quản lý vận hành đường dây 110kV

Thực hành phần thi Quản lý vận hành đường dây và trạm trung, hạ áp

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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Tháo “mắt xích” 
        trong cái vòng… 
             nghèo bền vững

[LÊ TUYẾT]

Đến giờ này, tôi không nhớ mình đã đi cùng với công đoàn, lãnh đạo Tổng 
công ty Điện lực miền Nam bao nhiêu lần để trao những “Mái ấm công 
đoàn”, “Nhà tình nghĩa - tình thương” cho bà con nghèo ở 21 tỉnh, thành 
phía Nam, vì chỉ trong năm 2017, đơn vị này trao 178 căn với giá trị từ 
40-60 triệu đồng/căn.

Không nhớ số lần đi, thế nhưng mỗi 
khi tình cờ xem lại những bức hình 
mình đã chụp, mỗi câu chuyện, 
mỗi cuộc đời của bà con lại hiện 

ra rõ ràng với đặc điểm nhận diện chung 
“nghèo đến khó tin”. Thế nhưng, bất chấp 
cái nghèo, bà con vẫn sống hồn nhiên, yêu 
thương, luôn tin rằng sẽ một ngày “mình 
thoát cảnh nghèo bền vững”…
Công trình cuộc đời

“Từ ngày giải phóng tới giờ, chắc tối nay 
là đêm đầu tiên gia đình tui ngủ ngon. Trước 
giờ, mỗi khi trời mưa, cả nhà ra ngoài hiên 
đứng, không dám ở trong nhà vì sợ nhà sập. 
Bây giờ có nhà xây kiên cố, nền nhà cao cả 
thước so với mặt ruộng, mưa không sợ ngập, 
gió không sợ đổ. Đời cũng lạ thiệt, ba má tui 
đặt tui tên Nhanh, chắc là mong cái gì cũng 
nhanh, lẹ mà phải gần hết cuộc đời mới có 
được cái nhà” - anh Phạm Thành Nhanh 
(ấp Bình Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, 
Long An) chuẩn bị sang tuổi 55, cười cười 
nói nói liên tục trong buổi nhận bàn giao 
căn nhà tình nghĩa, trái với vẻ ngoài ít nói, 
hiếm cười thường ngày.

Cha anh Nhanh là liệt sĩ, hy sinh trước 
ngày đất nước thống nhất. Má anh ở vậy 

nuôi bốn đứa con. Hai chị lớn có chồng, 
ra riêng, sống dựa vào sào ruộng, cộng với 
nghề “thợ đụng” nên chẳng khá nổi. Anh 
Nhanh là con trai duy nhất nên nhận nuôi 
má và chị gái không chồng đầu óc hiếm khi 
tỉnh táo.

Hôm nhận nhà, bà con xóm giềng đến 
khá đông để chia vui. Vợ anh Nhanh là chị 
Nguyễn Thị Lèo, hơn chồng một tuổi, lụi 
cụi cả buổi trong bếp. Tôi hỏi: “Hôm nay vui 
không chị?”, chị cười giòn tan, khoe: “Hôm 
nay nấu món lẩu bò, bò phai, lòng bò và hột 
vịt lộn mừng nhà mới”. Tôi thắc mắc món 
“bò phai” là gì, chị lại nắm tay chỉ mấy đứa 
nhỏ, nói thật to: “Nhà có bốn đứa con lần lượt 
là Ngọc Minh, Ngọc Tâm, Thành Tài, Ngọc 
Giàu. Một đứa đi bộ đội, một đứa học cao đẳng, 
một đứa học lớp 6, đứa lớn nhất 21 tuổi nhưng 
khờ lắm, ở nhà mần mướn ở vườn thanh long”. 
Chị toan nói về cái giường duy nhất với một 
đống quần cáo cũ chất chồng thì bà cụ hàng 
xóm nắm lấy tay tôi, giải thích: “Tai vợ thằng 
Nhanh bị nghễnh ngãng sau một trận ốm hồi 
năm lên 10. Cháu hỏi gì phải nói to lên”. À ra 
thế, hèn chi hỏi món “lòng phai” chị ấy lại 
đi giới thiệu thành phần gia đình. Tôi cười. 
Chị Lèo nghe loáng thoáng, cũng cười theo.

Chị không thể nghe được người ta nói gì 
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nên đi làm thuê người ta không nhận bởi 
trao đổi với chị mệt quá, mà nói to quá, 
người ngoài không hiểu tưởng đâu họ áp 
bức chị. Thế nên, bao nhiêu năm, chị quanh 
quẩn ở nhà nuôi bốn đứa con và chăm mẹ 
chồng. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do 
anh Nhanh, người đàn ông nhỏ thó, mắt 
cận 5 độ đảm trách. Thu nhập chính của 
gia đình, đều đặn hàng tháng có lẽ là “tiền 
vợ liệt sĩ” và “tiền người già trên 90 tuổi” 
của bà nội, mỗi tháng hơn 2 triệu đồng, 
ngoài ăn uống tằn tiện, bà còn để dành cho 
cháu đi học!

Với một hoàn cảnh như thế nên anh 
Nhanh muốn nhanh cũng chẳng được. 
Hơn 40 năm qua từ ngày ba anh mất, với 
anh lo cơm nước cho mẹ ngày 3 bữa cùng 
với một đàn con đã được gọi là “làm tròn 
chữ hiếu”. Chỉ là đôi khi, mưa gió kéo đến 
nhìn mẹ già run lập cập, ngồi nép mưa, 
anh chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng, dù 
bản thân anh, mỗi đêm phải ngủ ngoài 
hiên, dành chỗ ấm áp trong nhà cho má, 
chị, vợ, con. Bước lên thềm nhà cao cả mét, 

anh cười: “Căn nhà này là công trình lớn nhất 
cuộc đời tui. Từ nay, má tui sẽ yên tâm mà ngủ 
không phải bật mình dậy lúc nửa đêm khi trời 
đổ mưa”.
Cần 400 ngàn đồng để… khởi nghiệp

Gia đình anh Nhanh vẫn được xem là 
một hộ khá bởi có “thu nhập hàng tháng” 
của bà cụ ngoài 90 tuổi, có nhiều gia đình, 
sau một hồi hỏi chuyện, chúng tôi vẫn 
không tài nào hình dung được nếu là mình 
ở vào hoàn cảnh đó, chẳng biết đã và sẽ 
sống tiếp ra sao. Thế nhưng họ vẫn vui vẻ, 
vẫn cưới nhau, sinh con, rồi đèo bồng thêm 
cháu chắt, dì cậu.. sống hồn nhiên, lớn lên 
như con cá, mớ rau ở miền Tây sông nước 
này.

Người phụ nữ Khmer chống ghe đón 
chúng tôi qua đoạn sông ở ấp Chắc Tưng, 
xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng là 
cháu gái của bà Thạch Thị Sanh. 30 tuổi, 
chị có hai đứa con, một năm tuổi, một bốn 
tháng tuổi và một người chồng bị tật. Chồng 
chị miệng méo xệnh, tay chân lèo khèo, đi 

Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Long An
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giật thọt, người yếu nhớt. Anh hiểu người 
khác nói gì nhưng không trả lời được. Chị 
bảo, ngày còn con gái chị đi bán vé số, gặp 
anh rồi dắt nhau về nhà dì ruột ở. Nhà dì 
có cả thảy 9 người, sống chen chúc trong 
căn nhà lá rách tả tơi, giằng chéo tứ phía, 
hễ mưa là nước từ ngoài sông, ngoài ruộng 
tràn vào nhà. Thường ngày, khi ngủ, cả 
nhà chia nhau, người nằm trên tấm ván, 
người trải bạt nằm dưới nền đất, còn nếu 
trời mưa thì chen chúc nhau trên tấm 
ván… ngủ ngồi.

Từ ngày sinh con, chị không còn đi bán 
vé số dạo nữa mà việc đó giao cho chồng. 
Chị ở nhà làm đủ thứ, giặt áo quần thuê, 
cắt cỏ thuê, chống ghe thuê… Ngày nào 
được trời thương, cả vợ cả chồng cũng 
kiếm được hơn 100 ngàn đồng, đủ lo cơm 
áo, mắm muối cho cả gia đình gồm bà dì, 
vợ chồng chị, hai đứa con và một đứa cháu 
của của chị gái. Chị gái thôi chồng, sau lại 
lấy chồng khác, tự dưng thừa ra đứa con 
nên giao luôn cho vợ chồng chị nuôi.

“Muốn đi bán vé số phụ chồng mà bây giờ 

Trong gần 10 năm thực 
hiện chương trình “Mái 
ấm Công đoàn”, “Nhà 
tình nghĩa - Tình thương”, 
Công đoàn Tổng công ty 
Điện lực miền Nam đã 
trao tặng hơn 600 căn 
nhà.

ở nhà nhiều con nít quá! Nhưng ở nhà thì cứ 
lo, nghĩ thương chồng chân cẳng yếu ớt đi cả 
ngày” - chị nói, nước mắt chực trào. Một 
người trong đoàn công tác hỏi chị: “Có nhà 
rồi giờ có mong muốn gì khác nữa không?”, 
chị tần ngần một lúc rồi bảo: “Mong có ít 
vốn mở hàng bán trước nhà”.

Lần này chúng tôi có chút im lặng hỏi 
đến vốn mà không giúp được gì thì kỳ quá. 
Rồi một người trong đoàn lên tiếng: “Vốn 
bao nhiêu thì đủ, chị sẽ bán hàng gì”. Chị 
rụt rè: “Chừng bốn, năm trăm ngàn gì đó. 
Em dựng cái chòi lá chỗ đón khách đi ghe, 
lấy vé số về bán, rồi bán thêm nước ngọt…”. 
Chúng tôi thở phào, nếu chỉ có bốn năm 
trăm ngàn, chúng tôi cấp vốn ngay cho 
chị. Chị cầm sáu trăm ngàn đồng, nước 
mắt trào ra, chồng chị thì run run, cố nói 
mấy từ: “Ráng bán đặng có lời để nuôi con, 
sẽ không để cụt vốn”. Nói rồi chị chống 
ghe, đưa chúng tôi qua đoạn sông. Đi một 
đoạn rất xa, ngoái nhìn lại vẫn thấy chị 
đứng đó, nhìn theo.

Những nơi chúng tôi đi qua đều là quê 
hương cách mạng, là những gia đình có 
chồng, có cha không tiếc máu xương hy 
sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc nhưng 
nay vẫn còn loay hoay trong cảnh nghèo 
túng, cuộc sống tạm bợ. Khi viết những 
dòng này, trong đầu tôi lại hiện lên hình 
ảnh của cô Nguyễn Ngọc Bỉ (59 tuổi) ở 
ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, 
Long An. Cô ngồi đâm nước mắm làm 
bữa cơm mừng tân gia sau hơn 40 năm 
hai má con tá túc trong căn nhà dột. Nước 
mắt lưng tròng, giọng cô đứt quãng: “Cha 
tôi là nguyên là xã đội trưởng, hy sinh năm 
1968, tên ông được dùng để đặt cho một con 
đường của huyện này…”.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam: “Khi 
trao cho bà con căn nhà, chúng tôi không kỳ vọng sẽ làm thay đổi cuộc đời, thay đổi số 
phận của những thành viên ở dưới mái nhà ấy, chúng tôi chỉ mong căn nhà sẽ tháo được 
một mắc xích trong cái vòng “nghèo bền vững” để bà con an tâm làm ăn”. Bà con còn khó 
khăn nhiều, nên chúng tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa”.
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Ninh Loan là một trong 5 xã thuộc vùng xa - 
vùng sâu nhất của huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng. Trước đây, người dân ở đây chỉ 
độc canh cà phê hoặc lúa nước, nhưng từ 

khi có nguồn điện ổn định, họ đã mạnh dạn chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng và thu được kết quả khả quan.

Ông Hoàng Ngọc Nam, một người dân đã gắn 
bó với mãnh đất Ninh Loan này trên 20 năm chia 
sẻ “Bà con ở vùng đất này dường như yên phận với cây 
rau màu, cây cà phê. Bởi Ninh Loan ở khá xa so với 
trung tâm bên cạnh đó, điện - đường cũng chưa được 
đầu tư đúng mức nên thái độ e dè của người dân là điều 
không tránh khỏi”.

Năm 2010, khi dự án Điện Tây Nguyên, điện 
lưới quốc gia kéo về tận xã vùng sâu Ninh Loan, 
người dân được tiếp cận những thông tin khoa học 
công nghệ hiện đại, đã mạnh dạn hình thành một 
tổ hợp tác trồng rau, hoa công nghệ cao với những 
sào nhà kính đầu tiên được hiện lên với sự hỗ trợ 
50% của ngành nông nghiệp huyện Đức Trọng, vốn 
vay của Ngân hàng Chính sách và vốn vay từ Hội 
Nông dân tỉnh. Trong 4 năm, 8 hộ trong tổ hợp tác 
có được 1,4 ha nhà kính đầu tiên và bắt đầu xuống 
giống học trồng rau sạch, chủ yếu là y dưa leo baby 
và cà chua beff. Khi thu hoạch Công ty vào tận 
vườn lấy hàng, nông dân không phải đưa đi xa với 
giá cố định theo hợp đồng. 

 Ông Trương Thanh Tùng, ngụ thôn Hải Ninh 
chia sẻ: “Gia đình có 3 sào nhà lồng trồng dưa leo baby 
và cà chua beff. Nếu không có nguồn điện ổn định thì 
thật khó để thay đổi cách suy nghĩ, cách nếp làm của 
người dân vùng này khi cà phê, ruộng lúa đã thẩm thấu 
vào người dân nơi đây”.

Trồng rau công nghệ cao theo hợp đồng đã mang 
lại hiệu quả kinh tế rất tốt cho những người nông 
dân xã Ninh Loan. Gia đình anh Trần Hữu Đức, 
thôn Ninh Thái cho biết: “Nhà tôi chuyên trồng dưa 
leo baby. Với diện tích 1,1 sào xuống giống 3.500 
gốc, thu hoạch xấp xỉ 7 tấn/vụ với giá 14 ngàn đồng/
kg. Trừ chi phí cây giống, thuốc, công chăm các 
loại, thu lợi nhuận từ 50 - 60 triệu đồng/vụ trong 
vòng 75 ngày”.

Anh Đức khẳng định, ở Ninh Loan trồng rau 
công nghệ cao đem lại nhiều lợi nhuận nhất. Trồng 
một sào rau thu nhập gấp rưỡi trồng 1 ha cà phê. An 
toàn nhất là mình trồng theo hợp đồng, giá cố định, 
có thể tính toán sẵn thu nhập nên rất ổn định. Để 
có được những sản phẩm đạt chất lượng cung cấp 
cho doanh nghiệp không thể không kể đến sự hỗ 
trợ của nguồn điện. Từ khi có điện, xã Ninh Loan 
như được thổi một luồng khí mới với những chiếc 
áo màu xanh làm mát mắt những người đặt chân 
đến đây lần đầu.

Điện giúp thay đổi cơ cấu 
cây trồng xã vùng sâu
[THIÊN PHƯƠNG]

Cà chua beff đem lại hiệu quả kinh tế cao cho xã vùng sâu Ninh Loan
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Hàng triệu người dân, khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố miền Nam đã 
không còn phải phải mất thời gian đến Điện lực làm thủ tục, mà chỉ cần đăng ký thông 
tin trực tuyến trên internet hoặc gọi điện đến tổng đài 19001006, để yêu cầu ngành 
Điện giải quyết việc cấp điện, hoặc các nhu cầu khác liên quan đến sử dụng điện. Đó 
là những cải tiến dịch vụ khách hàng mà Tổng công ty Điện lực miền Nam đang nỗ lực 
thực hiện. 

Dịch vụ Điện lực trực tuyến
[THANH TRANG - NHẬT ĐỨC]

Công nhân Điện lực gắn đồng hồ điện cho hộ dân

Chị Trần Thanh Thảo, ngụ tại phường Bửu Long, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai có nhu cầu gắn đồng hồ điện sinh hoạt, nhưng 
do bận chăm sóc con nhỏ nên không thể đến Điện lực. Sau khi vào 
website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam 
tại địa chỉ http://cskh.evnspc.vn, chị lựa chọn dịch vụ tiếp nhận yêu 
cầu mua điện sinh hoạt trực tuyến. Với vài thao tác đơn giản trên 
máy tính, chị Thảo đã thực hiện hoàn tất việc đăng ký thủ tục gắn 
điện kế trực tuyến. Ngày hôm sau nhân viên Điện lực đã đến nhà 
hoàn thành việc lắp đặt công tơ cấp điện cho gia đình chị. “Dịch vụ 
đăng ký trực tuyến này rất thuận tiện cho người dân chúng tôi vì không 
phải mất thời gian đi lại,” chị Thảo chia sẻ.

Còn anh Vũ, ở TP Biên Hòa, Đồng Nai, không còn phải lo lắng về 
việc đi đóng tiền điện mỗi tháng. Giờ đây, anh chỉ cần ngồi ở cơ quan, 
thao tác trên máy tính hay điện thoại là đã có thể thanh toán tiền điện 
trực tuyến qua tài khoản ngân hàng. Anh Vũ cho biết: “Tôi đi làm giờ 
hành chính, đôi khi nhân viên đến thu tiền điện tôi lại không có nhà nên 
khi đăng ký thanh toán qua ngân hàng rất thuận tiện”.

Ngoài số khách hàng doanh 
nghiệp đã thực hiện việc thanh 
toán tiền điện qua ngân hàng lâu 
nay, còn có trên 30% số khách 
hàng gia đình của Tổng công ty 
Điện lực miền Nam đang sử dụng 
dịch vụ thanh toán tiền điện qua 
ngân hàng với số tiền hàng năm 
đạt hơn 65 ngàn tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành Điện miền 
Nam cũng đã xây dựng ứng dụng 
Chăm sóc Khách hàng trên thiết 
bị di động (sử dụng trên 2 hệ điều 
hành Android và IOS) và trang 
Chăm sóc khách hàng trên ứng 
dụng Zalo.

Ông Nguyễn Phước Đức - 
Phó Tổng Giám đốc Tổng công 
ty Điện lực miền Nam cho biết: 
“Tổng công ty đang triển khai 
dịch vụ chủ động sửa chữa điện 
cho khách hàng trước khi khách 
hàng báo mất điện. “Chúng tôi 
cũng báo trước cho khách hàng 
biết các thiết bị trong nhà nếu có  
sự cố”.

Tổng công ty Điện lực miền 
Nam thực hiện nhiều cải cách 
theo phương châm phục vụ 
khách hàng là trên hết, nâng cao 
uy tín hình ảnh ngành Điện trong  
xã hội.
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Điện mặt trời đang dần trở thành 
xu hướng mới trong ngành năng 
lượng trên thế giới và cả Việt 
Nam. Ngoài việc giảm áp lực về 

nguồn cung lên ngành Điện, sử dụng năng 
lượng tái tạo còn góp phần vào việc bảo vệ 
môi trường. Trên tinh thần đó, ngành Điện 
cũng xúc tiến việc đưa vào sử dụng điện 
năng lượng mặt trời (NLMT) ngay chính 
tại các cơ sở của mình. Mới đây, Công ty 
Điện lực Vĩnh Long đã lắp đặt và đưa vào 
sử dụng một hệ thống NLMT,  mang lại 
kết quả khả quan.

Với 228 tấm pin được lắp đặt trên diện 
tích 650m2, mỗi tháng, hệ thống này sản 
xuất được hơn 12.000 kWh/ điện. Lượng 
điện này đáp ứng 90% lượng điện tiêu thụ 
mỗi tháng của khu văn phòng làm việc  
PC Vĩnh Long. Dù tốn chi phí đầu tư ban 
đầu nhưng PC Vĩnh Long sẽ tiết kiệm được 
20 triệu đồng tiền điện/tháng. Với thời gian 
sử dụng lên đến hàng chục năm, thì lợi ích 
kinh tế có thể thấy ngay, chưa kể đến các 
yếu tố tác động tích cực đến môi trường.

Với thành công của mô hình này, 
PC Vĩnh Long tiếp tục đầu tư hệ thống 
pin năng lượng mặt trời cho các Điện lực 
trực thuộc. Cụ thể: Sẽ lắp đặt hệ thống 
điện NLMT tại Điện lực TP Vĩnh Long 
công suất 170kWp, các huyện và thị xã 
Bình Minh, mỗi đơn vị được thiết kế công 
suất 20kWp. Dự kiến khi đưa tất cả các 
dự án NLMT trên đây vào sử dụng, sẽ tiết 
kiệm được 63.240 kWh/tháng (điện năng 
sử dụng), tương ứng số tiền điện tiết kiệm 
được hơn 100 triệu đồng. Nếu tính bình 
quân 1 năm sẽ tiết kiệm được 758.880kWh 
điện năng sử dụng, tương ứng số tiền điện 
tiết kiệm được trên 1,2 tỷ đồng.

Hiện nay việc sử dụng năng lượng tái 
tạo trong cộng đồng còn nhiều hạn chế, vì 
vậy việc đầu tư lắp đặt hệ thống NLMT 
tại trụ sở PC Vĩnh Long là mô hình tích 
cực và thật sự cần thiết. Ngoài việc tiết 
kiệm một lượng điện năng trên lưới, còn 
tận dụng mặt bằng sân thượng tại khu vực 
tòa nhà. Việc lắp đặt hệ thống pin NLMT 
không chỉ góp phần tăng cường khả năng 
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, 
các nguồn năng lượng xanh và sạch, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, mà còn giúp 
chủ động về nguồn điện phục vụ sản xuất 
kinh doanh.

Giá thành của hệ thống pin NLMT 
đang có xu hướng giảm qua mỗi năm. Đó 
trở thành điều kiện để PC Vĩnh Long nói 
riêng và ngành Điện nói chung tự tin xây 
dựng các đề án NLMT mới.Từ đó hướng 
tới kế hoạch nâng cao tỷ lệ điện mặt trời 
trong điện sinh hoạt của người dân

Không chỉ tiết kiệm tiền điện, hệ thống 
điện mặt trời nối lưới còn góp phần giảm 
tải cho hệ thống điện, đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia và phù hợp với xu thế 
phát triển năng lượng tái tạo của thế giới.

Đồng bằng sông Cửu Long được đánh 
giá có tiềm năng rất lớn về điện mặt trời. 
Trong đó, việc ứng dụng hệ thống pin 
NLMT lắp mái để sản xuất điện sẽ góp 
phần giúp các gia đình, doanh nghiệp giảm 
đáng kể chi phí tiền điện và giảm áp lực 
cung ứng điện cho ngành Điện, đặc biệt là 
vào mùa nắng nóng. 

Đẩy mạnh sử dụng 
điện năng lượng mặt trời
[MAI HOA - MỸ THU]
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Về Đồng Tháp Mười hôm nay, hẳn chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi sự đổi thay 
ngoạn mục của vùng bưng biền khi xưa. Vùng đất ngập nước, hoang hóa xưa đã bừng 
sáng nhờ vào những công trình điện khí hoá nông thôn phủ kín, đời sống người dân đã 
chuyển biến mới.

Bừng sáng 
Đồng Tháp Mười
[MỸ CHI]

Đồng hoang xưa nay 
trở thành vựa lúa 
chính của Đồng 
bằng sông Cửu 
Long. Nhiều nhà 

máy đi vào hoạt động không chỉ 
giải quyết công ăn việc làm cho 
lao động địa phương mà còn góp 
phần xây dựng quê hương thêm 
giàu đẹp.

Nhắc đến điện khí hoá Đồng 
tháp Mười, không thể không 
nhắc đến các trạm bơm điện 
được trải đều ở nhiều cánh đồng 
ngút ngàn. Cả vùng Đồng Tháp 

Mười có hàng ngàn những trạm 
bơm điện lớn, nhỏ, phục vụ việc 
tưới tiêu và điều tiết lượng nước 
cho các mùa vụ.

Hệ thống các trạm bơm điện 
đã giúp người dân giảm được chi 
phí sản xuất thay vì bơm bằng 
máy dầu. Bà còn cũng chủ động 
hơn trong việc đưa nước vào 
ruộng khi nắng hạn và rút nước 
ra khi mưa lũ cũng như rửa chua 
đồng ruộng. Các máy bơm này 
cũng đã giải mã cho những trăn 
trở của các nhà khoa học trong 
công cuộc cải tạo đồng hoang. 

Nhờ vậy, thay vì chỉ sản xuất 1 
đến 2 vụ như trước, người dân 
đã nâng lên 3 vụ mỗi năm, đóng 
góp khoảng 20% tổng sản lượng 
gạo xuất khẩu của Việt Nam nói 
chung, nâng cao thu nhập cho bà 
con vùng sâu Đồng Tháp Mười 
nói riêng.

Cũng nhờ có dòng điện, nhiều 
doanh nghiệp và cả các hộ dân 
cũng mạnh dạn đầu tư xây dựng 
những nhà máy xay xát có công 
suất lớn. Nhà Máy xay xát Hậu 
Thạnh - Long An có công suất 6 
tấn/giờ, sử dụng điện 3 pha hoạt 
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động liên tục mỗi ngày. Nhà máy đã đầu tư nhiều dàn máy của Nhật 
như máy tách màu, máy đánh bóng gạo… không chỉ nâng cao năng 
suất mà còn nâng cao chất lượng hạt gạo. Nhờ những nhà máy xay 
xát, nhờ sự ổn định của dòng điện, hạt gạo Việt Nam đã khẳng định 
được thương hiệu trên thương trường quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Diễm - Chủ cơ sở sấy lúa ở Đồng Tháp Mười cho 
biết, những lò sấy lớn lúa trong cơ sở của giờ đây đã hoạt động hết 
công suất nhờ trạm điện 3 pha trước cơ sở. Chưa kể, nhờ có điện mới 
vận hành được hệ thống hút lúa tươi từ ghe thuyền vào lò sấy và bơm 
lúa khô sau khi sấy từ lò trở lại ghe thuyền. Dòng điện ổn định giúp 
chị Diễm thêm gắn bó với vùng Đồng Tháp Mười xa xôi, nhờ cơ sở 
này, chị còn tạo thêm công ăn việc làm cho khoảng 100 lao động địa 
phương.

Cũng nhờ có dòng diện, chỉ trong một thời gian ngắn, chị Diễm đã 
có thể mở rộng môi trường kinh doanh,  chứng minh lựa chọn vùng 
đất Đồng Tháp Mười để lập nghiệp của chị là hoàn toàn đúng đắn. 
“Điện cũng góp phần gián tiếp giải phóng sức lao động cho người nông dân 
khi thương lái đến tận ruộng thu mua lúa tươi và đưa về lò sấy”, chị Diễm 
chia sẻ.

Với sự tiếp sức của nguồn điện, tại Công ty Cổ phần May xuất 
khẩu Long An (Công ty CP may XK Long An) - một doanh nghiệp lớn 
của tỉnh, mọi công đoạn đều trở nên hiện đại, chính xác. Những nồi 
hơi dùng để ủi điện được hoạt động liên tục. Không còn những công 
xưởng nóng bức, thiếu ánh sáng, tiếng âm thanh của máy móc nhịp 
nhàng trong từng khâu. Xuất phát từ 1 phân xưởng nhỏ từ năm 1989, 
đến nay công ty đã có 5 phân xưởng lớn may gia công xuất đi các 
nước như Mỹ, Nhật, Đài Loan, Philippin… góp phần mang sản phẩm 

Nhà máy xay xát lúa ở Đồng Tháp Mười

may măc của Việt Nam vươn xa 
thế giới.

Chị Lê Thị Kim Xuân - Công 
nhân Công ty CP may XK Long 
An cho biết: “Làm việc từ công ty 
từ năm 1993, tôi chứng kiến khá rõ 
sự thay đổi của nơi này khi điện lưới 
quốc gia phủ kín khắp tỉnh. Chiếc 
máy phát điện nội bộ từng là cứu 
cánh của nhà máy mỗi khi cúp điện 
hoặc dòng điện chập chờn nay đã 
không còn được sử dụng”

Những cánh đồng sen bát ngát 
là biểu tượng của Đồng Tháp 
Mười giờ đây đã trở thành một 
trong những sản vật nông nghiệp, 
góp phần nâng cao kinh tế cho 
người dân. Bà con đã biết thay đổi 
để phù hợp với hoàn cảnh hơn, 
học hỏi được nhiều thứ hơn nhờ 
có nguồn điện. Dòng điện đang 
tạo nên sức sống mới cho nông 
thôn Đồng Tháp Mười, thắp sáng 
những cánh đồng thanh long 
trĩu quả, nâng cao thu nhập cho 
người nông dân. Dòng điện cũng 
giải phóng sức lao động, tạo điều 
kiện làm việc thuận lợi hơn cho 
bao người… 

Để kéo điện đến tận các con 
đường làng nhỏ hẹp, đến tận 
những cánh đồng xa nhất ở Đồng 
Tháp Mười, công nhân ngành 
Điện chỉ có thể dựa vào sức người. 
Thế nhưng, được nhìn thấy ánh 
điện bừng sáng trên miền bưng 
biền này, mang đến niềm vui 
cho bà con, họ càng cố gắng 
nhiều hơn. Không ai có thể ngờ 
rằng Đồng Tháp Mười với những 
cánh đồng chỉ có lau sậy nay đã 
vươn mình trở thành một trong 
những vùng nông nghiệp mang 
lại giá trị xuất khẩu cao. Nguồn 
điện lưới quốc gia đã thắp sáng 
không chỉ đời sống mà còn thắp 
sáng cả niềm tin về một tương lai 
bền vững, phát triển hơn.

14      BẢN TIN EVN SPC THÁNG 10/2017



Ngày 29/9/2107, Tổng công ty 
Điện lực miền Nam đã tổ chức 
lễ bế giảng khóa đào tạo thi công 
hotline giai đoạn 1 cho 48 học 

viên của 6 đội thi công hotline đầu tiên 
của Tổng công ty bao gồm các Công ty 
Điện lực: Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, 
Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và  
Cần Thơ.

Lớp học kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu 
từ ngày 3/7/2017. Nội dung chương trình 
học gồm: 8 tuần học thực hành thi công 
hotline trên đường dây không có điện và 5 
tuần học trên đường dây đang có điện. Kết 
thúc khóa học, các chuyên gia đào tạo đã 
đánh giá tốt quá trình học, sự thể hiện và 
kết quả học tập của các học viên. Tất cả 
các học viên đều được Southeast Lineman 
Training Center cấp chứng chỉ hoàn tất 
khóa học.

Thực tế thi công trên lưới điện đang 
mang điện, cho thấy các học viên đã 

thuần thục trong tổ chức công việc, trong 
từng động tác thi công hotline với tinh 
thần thoải mái, điều này đã chứng minh 
rằng, khóa học đã đạt được mục tiêu đề 
ra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục sát hạch 
an toàn bước 3, và cấp quyết định kèm 
giấy chứng nhận cho công nhân được 
thực hiện sửa chữa đường dây đang mang 
điện đến cấp điện áp 22kV, các học viên 
sẽ đủ điều kiện thi công hotline. Dự kiến 
6 Đội thi công hotline sẽ ra mắt và bắt đầu 
thi công vào cuối tháng 10/2017.

Trong quý IV/2017 và quý I/2018, 
Tổng công ty sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo 
thi công hotline cho các Đội thuộc giai 
đoạn 2 cho 7 Công ty Điện lực.

Công tác thi công hotline sẽ làm 
giảm tình trạng cắt điện khi thi công, 
góp phần nâng cao chỉ tiêu độ tin cậy  
cung cấp điện.

48 học viên đầu tiên được cấp 
chứng chỉ thi công Hotline
[TUẤN ANH]

Thực hành thi công Hotline
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Công ty Điện lực Bình Dương đã xây dựng giải pháp phần mềm Lưu trữ hồ sơ bằng 
phương pháp mã hóa. Qua thời gian áp dụng, phầm mềm đã có những hiệu quả rõ rệt, 
dần thay thế cách quản lý truyền thống rườm rà có nhiều rủi ro, đồng thời bảo mật 
thông tin với kho lưu trữ rộng lớn vô thời hạn.

Những lợi ích 
của phần mềm lưu trữ hồ sơ
[TẠ THỊ KIM THANH]

Nếu trước đây, người quản lý hồ sơ theo 
cách truyền thống không được đào tạo 
nghiệp vụ bài bản, sẽ rất khó tìm kiếm 
thông tin phục vụ công tác, việc lưu trữ, 
tra cứu, tìm kiếm tài liệu thường tốn rất 

nhiều thời gian. Những đơn vị có khối hồ sơ, văn 
bản nhiều thường phải cần không gian lớn để lưu 
trữ đồng thời luôn phải tiêu hủy hồ sơ sau một 
khoản thời gian theo quy định để tránh sự quá tải.

Phần mềm lưu trữ hồ sơ được coi là giải pháp 
quản lý khoa học trong thời buổi công nghệ thông 
tin hiện nay.

Phần mềm “Quản lý hồ sơ lưu trữ” khi đưa vào 
vận hành sẽ đáp ứng được các yêu cầu như: Việc lập 
và cập nhật danh mục hồ sơ của các đơn vị đều thực 
hiện trên phần mềm; dễ dàng quản lý, tìm kiếm 
hồ sơ dựa trên các tiện ích cung cấp; sử dụng mã 
QRCode để người dùng có thể khai thác thông tin 

liên quan đến hồ sơ ngay trên smartphone, tablet; 
hỗ trợ đưa ra các thông báo về thời hạn bảo quản 
của hồ sơ; thực hiện thống kê, báo cáo tình hình lưu 
trữ hồ sơ tại kho lưu trữ Công ty.

Việc ứng dụng công nghệ mã vạch QRCode cho 
phép người dùng sử dụng camera trên smartphone, 
tablet để quét mã QRCode trên hộp hồ sơ, sau đó 
truy xuất các thông tin về hộp hồ sơ như: vị trí lưu 
trữ, mục lục hồ sơ, thời hạn bảo quản, thông tin 
mượn/trả… ngay trên thiết bị đó.

Phần mềm hỗ trợ rất nhiều cho việc quản lý 
hồ sơ lưu trữ tại kho lưu trữ Công ty và các đơn vị 
phòng ban với các tiện ích như in nhãn hộp hồ sơ 
với mã QRCode, quản lý chi tiết danh mục hồ sơ, 
mục lục từng hồ sơ theo hộp, quản lý mượn trả hồ 
sơ tại kho, hỗ trợ người sử dụng tra cứu dễ dàng các 
thông tin hồ sơ như: trạng thái, loại hồ sơ, đơn vị.

Giao diện phần mềm quản lý hồ sơ
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Lưới trung áp 22kV do các Công ty Điện lực 
quản lý hiện nay có số lượng rất lớn đường 
dây, máy biến áp, địa bàn trải rộng 21 tỉnh 
thành của khu vực miền Nam. Bên cạnh đó, 

sự phát triển kinh tế xã hội hàng năm đòi hỏi nhu 
cầu ngày càng cao về năng lượng. Các Công ty Điện 
lực phải đầu tư với chi phí lớn để mở rộng, phát 
triển lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Hiện tại, trên các phát tuyến 22kV thiết bị đóng/
cắt đa số chỉ sử dụng LBS (loại không có động cơ và 
có động cơ), số lượng recloser trên lưới còn hạn chế, 
chủ yếu bố trí tại các vị trí đầu tuyến.

Recloser là thiết bị đóng/cắt hiện đại, tin cậy, có 
tích hợp Rơle bảo vệ, hệ thống điều khiển và hỗ trợ 
kết nối hệ thống SCADA. Tuy nhiên, giá thành thiết 
bị này còn cao, nên chỉ trang bị hạn chế tại các vị 
trí quan trọng.

Trong khi đó, các trạm 110kV đang tiến hành 
các công trình cải tạo để phù hợp định hướng trạm 
không người trực của Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVN SPC). Các máy cắt trung áp ngoài trời 
được thay thế bằng tủ hợp bộ 24kV, số lượng các 
máy cắt này khá lớn, trong năm 2016 dự kiến thu 
hồi không sử dụng khoảng 48 máy. Các máy cắt 
này tuy vận hành đã lâu nhưng chất lượng tốt, có 
khả năng tiếp tục sử dụng trên lưới điện trong thời 
gian dài.

Từ nhu cầu cần thiết trang bị thêm Recloser 
của các Công ty Điện lực và hiện trạng dư thừa các 
máy cắt trung áp ngoài trời, việc nghiên cứu các giải 
pháp để cải tạo và tận dụng các máy cắt ngoài trời 
sử dụng đầy đủ các chức năng như 1 Recloser là 
phù hợp, tiết kiệm chi phí đầu tư và nâng cao năng 
lực khoa học kỹ thuật của EVN SPC.

Sử dụng lại máy cắt 24-36kV 
ngoài trời làm Recloser 
cho lưới trung áp
[PHẠM HỮU NHÂN]

Mô tả sáng kiến:
Máy cắt sau khi thu hồi phải đáp ứng đầy đủ các chức năng của Recloser, 

một số chức năng chính của Recloser như sau:
– Chức năng bảo vệ quá dòng  pha, quá dòng đất (50/51P, 50/51N).
– Chức năng tự đóng lại (F79).
– Chức năng đo lường.
– Tủ điều khiển đóng/cắt thiết bị.
– Khả năng kết nối SCADA
– Điều khiển đóng/cắt từ xa qua kết nối SCADA.
– Truyền dữ liệu đo lường, tín hiệu, trạng thái qua hệ thống SCADA.
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Để máy cắt đáp ứng các điều kiện làm việc của Recloser, nhóm tác giả đã 
thực hiện các giải pháp sau:

– Cải tạo máy cắt:
– Có 02 dạng máy cắt dang sử dụng trên lưới: Máy cắt có buồng dập hồ 

quang bằng khí SF6 và máy cắt có buồng dập hồ quang bằng chân không, Máy 
cắt lựa chọn để cải tạo là loại máy cắt có buồng dập hồ quang bằng chân không 
để hạn chế công tác bảo trì, nạp khí trong quá trình vận hành.

– Vận chuyển máy cắt từ các chi nhánh điện Cao thế về Công ty Thí 
nghiệm điện miền Nam.

– Quấn lại các cuôn coil dùng để đóng/cắt cho phù hợp với điện áp của 
tủ điều khiển, bảo vệ.

– Cải tạo mạch điều khiển, mạch tín hiệu, trạng thái của máy cắt phù 
hợp với tủ điều khiển, bảo vệ.

– Thí nghiệm lại máy cắt sau khi cải tạo.
– Thiết kế phương án bố trí máy cắt trên trụ bê tông ly tâm.
– Chế tạo 03 máy biến dòng điện dạng xuyến để cung cấp tín hiệu dòng 

điện 03 pha cho tủ điều khiển, bảo vệ.
– Chế tạo tủ điều khiển, bảo vệ:
– Điều khiển đóng/cắt máy cắt bằng điện tại chỗ.
– Chức bảo vệ quá dòng điện, khởi động lạnh (coldload pickup),…
– Chức năng tự đóng lại.
– Chức năng thay đổi, chọn group bảo vệ.
– Thí nghiệm hệ thống điều khiển, bảo vệ.
– Chế tạo bộ truyền tín hiệu điều khiển từ xa máy cắt:
– Truyền tín hiệu theo giao thức IEC 60870-5-104.
– Truyền tín hiệu trạng thái máy cắt, các tín hiệu theo quy định SCADA 

cho Recloser của SPC.
– Điều khiển đóng/cắt máy cắt từ xa.
– Điều khiển thay đổi group của Rơle bảo vệ từ xa.
– Xây dựng, thiết lập chương trình giao diện điều khiển từ xa (HMI) tại 

trung tâm điều khiển đặt tại phòng Điều độ của Công ty Điện lực.
– Thí nghiệm thao tác từ xa máy cắt.

Khả năng áp dụng giải pháp:
Máy cắt sau cải tạo đã đạt được các hiệu quả về 

mặt kỹ thuật như: Bố trí vận hành tốt trên trụ bê 
tông ly tâm theo thiết kế của Công ty Thí nghiệm 
điện miền Nam. Vận hành thành công các chức 

năng điều khiển, bảo vệ tương tự Recloser. Điều 
khiển và truyền dẫn tín hiệu từ xa từ trung tâm điều 
khiển xa. Do đó, máy cắt sau cải tạo có đầy đủ khả 
năng để vận hành như Recloser trên lưới điện trung 
áp.
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Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kỹ thuật an toàn & bảo hộ 
lao động (KTAT & BHLĐ) là điều rất cần thiết nhằm nâng cao năng lực quản lý, thu 
thập thông tin, xử lý dữ liệu, đồng thời giúp cho việc báo cáo, thống kê trong công 
tác KTAT & BHLĐ được nhanh, gọn, chính xác, Tổng công ty Điện lực miền Nam 
đã xây dựng phần mềm Quản lý KTAT nhằm mục đích hỗ trợ hiệu quả trong công 

tác điều hành sản xuất của Tổng công ty về mặt an toàn và BHLĐ.

Phần mềm được áp dụng chính thức tại Tổng công ty từ ngày 01/11/2012 và các dữ liệu 
được cập nhật trong báo cáo của phần mềm được xem là số liệu chính thức của đơn vị, cơ sở 
để Tổng công ty, đơn vị làm cơ sở truy xuất khi cần thiết. Phần mềm gồm có 7 chức năng sau:

– Quản lý an toàn lao động

– Quản lý công tác phòng chống cháy nổ (PT)

– Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

– Quản lý công tác phòng chống lụt bão (LB)

– Quản lý các vị trí nguy hiểm (NH)

– Quản lý công tác khen thưởng

– Quản lý qui trình, qui định

– Cách truy nhập chương trình Quản lý an toàn:

– Mở trình duyệt Internet Explorer (IE), nhập địa chỉ http://ktat.evnspc.vn/

Nâng cấp phần mềm phục vụ 
lĩnh vực quản lý an toàn
[NGUYỄN TẤN HÒA]

Màn hình lúc khởi động
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– Sau đó, nhập tên người dùng và mật khẩu mà người quản trị đã cấp cho người dùng.
– Màn hình sau khi đăng nhập thành công như sau:

Trong quá trình sử dụng phần mềm Quản lý KTAT, nhận thấy một số nội dung không 
còn phù hợp với các yêu cầu, quy định hiện hành trong công tác an toàn của Tổng công 
ty, cũng như một số chức năng chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu trong công việc của các 
đơn vị, do đó, năm 2017 Tổng công ty đã nâng cấp, bổ sung các hạng mục trong các phân 
hệ: Phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, lịch công tác tuần… Ở phiên bản nâng 
cấp này một số các chức năng trong menu hệ thống được đưa vào menu [Quản trị] bao gồm 
các danh mục sau: 

 Phiên bản nâng cấp này đã 
đáp ứng các mục tiêu sau cho 
Tổng công ty và các đơn vị thành 
viên:

–   Giải đáp các vướng mắc của 
các đơn vị

– Cải thiện, hoàn chỉnh các 
chức năng của phần mềm đúng 
theo góp ý, yêu cầu của Tổng 
công ty, qua đó giúp người dùng 
thao tác dễ dàng, thuận tiện, 
chính xác.

– Đáp ứng được các yêu cầu 
của người dùng cho việc quản lý 
công tác an toàn và báo cáo về 
Tổng công ty đúng quy định.
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Hiện nay, để thay thế công tơ định kỳ, công 
tơ hư hỏng tại các trạm biến áp công cộng 
và ranh giới nội bộ đều phải thực hiện cắt 
điện toàn bộ phụ tải. Điều này, ảnh hưởng 

rất lớn đến các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI yêu cầu 
đảm bảo cung cấp điện và độ tin cậy cung cấp điện 
cho khách hàng. Do đó, nhằm góp phần giảm tối đa 

việc cắt điện trạm biến áp công cộng, Công ty Điện 
lực Tây Ninh đã đưa ra sáng kiến “Mạch đo đếm 
gián tiếp trạm biến áp công cộng phục vụ công tác 
thay công tơ không cần cắt điện” nhằm phục vụ cho 
việc thay thế công tơ (thay công tơ định kỳ, công tơ 
hư hỏng), kiểm tra định kỳ công tơ sau này không 
cần cắt điện toàn bộ phụ tải. 

Sáng kiến “mạch đo đếm gián tiếp 
trạm biến áp công cộng”
[PHẠM THỊ DIỆU]

Hình 1- Hàng kẹp dòng Hình 2- Hàng kẹp áp

Vị trí hàng tiếp điểm dùng 
để cô lập (nối tắt) mạch 
dòng điện 

Hình 4- Hàng kẹp dòng 
mạch đo đếm gián tiếp 
3 pha 4 dây.

Hình 3- Hàng kẹp 
dòng mạch đo đếm 
gián tiếp 1 pha 2 dây.

Giải pháp thực hiện như sau:
1) Sử dụng hàng kẹp dòng (hình 1) và hàng kẹp áp (hình 2) lắp bổ sung 

vào mạch đo đếm gián tiếp của công tơ tổng tại các trạm biến áp công cộng 
hoặc công tơ ranh giới nội bộ

2) Chi tiết lắp đặt
- Lắp hàng kẹp dòng vào mạch dòng điện của hệ thống đo đếm gián tiếp, 

đoạn từ hộp đấu dây phía thứ cấp của máy biến dòng điện hạ áp hoặc máy 
biến dòng điện trung áp đến hộp đấu dây của công tơ; hàng kẹp dòng này 
có tiếp điểm dùng để cô lập mạch dòng điện công tơ khi cần tách công tơ 
ra khỏi vận hành.
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Vị trí tiếp điểm đóng mở 
dùng để tách mạch điện áp

Hình 6- Hàng kẹp áp 
mạch đo đếm gián tiếp 3 
dây 4 dây.

Hình 5- Hàng kẹp áp 
mạch đo đếm gián tiếp 1 
pha 2 dây.

Hình 8: Sơ đồ đấu nối ở chế độ công tác

- Lắp hàng kẹp áp vào mạch điện áp của hệ thống đếm gián tiếp, đoạn 
cáp tín hiệu đấu nối từ cáp lực hoặc từ hộp đấu dây phía thứ cấp của máy 
biến điện áp đến hộp đấu dây của công tơ; hàng kẹp áp này có tiếp điểm 
đóng mở dùng để tách mạch điện áp công tơ ra khỏi vận hành.

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống đo đếm 1 pha gián tiếp trạm biến áp công 1 pha 
2 dây:

Hình 7: Sơ đồ đấu nối ở chế độ vận hành bình thường

(Cô lập mạch dòng điện và tách mạch điện áp để đưa công tơ ra khỏi vận 
hành)
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Hình 9: Sơ đồ đấu nối ở chế độ vận hành bình thường

Hình 10: Sơ đồ đấu nối ở chế độ công tác
(Cô lập mạch dòng điện và tách mạch điện áp để đưa công tơ ra khỏi vận hành) 

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống đo đếm 3 pha gián tiếp trạm biến áp công 3 pha 
4 dây:   
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TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

3). Hình thức lắp đặt công tơ tổng trạm biến áp công cộng, công tơ ranh 
giới nội bộ sau khi áp dụng sáng kiến.

Hình 11- Công tơ đo đếm gián tiếp trạm 1 
pha 2 dây

Hình 12- Công tơ đo đếm gián tiếp trạm 3 
pha 4 dây

Hình 13- Công tơ đo đếm ranh giới nội bộ

Khả năng áp dụng giải pháp của sáng kiến:
Sáng kiến này có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả các điểm đo gián tiếp 

trạm biến áp công cộng và điểm đo ranh giới nội bộ, với lộ trình thực hiện 
như sau:
Đối với điểm đo lắp mới:  

Đưa giải pháp “Mạch đo đếm gián tiếp trạm biến áp công cộng phục 
vụ công tác thay công tơ không cần cắt điện” vào hồ sơ thiết kế ban đầu và 
triển khai thực hiện khi lắp mới công tơ tổng trạm công cộng hoặc công tơ 
ranh giới nội bộ.
Đối với các điểm đo hiện hữu:

Áp dụng giải pháp “Mạch đo đếm gián tiếp trạm biến áp công cộng phục 
vụ công tác thay công tơ không cần cắt điện” khi thực hiện công tác thay 
thế thiết bị đo đếm (thay định kỳ, thay hư hỏng) hoặc sửa chữa, nâng công 
suất trạm biến áp công cộng.

Sáng kiến giúp chủ động trong công tác thay công tơ định kỳ và thay 
công tơ bị hư hỏng đối với tất cả các điểm đo gián tiếp trạm biến áp công 
cộng, ranh giới nội bộ; Giảm bớt nhân công thực hiện thay công tơ định kỳ, 
thay công tơ bị hư hỏng, tăng năng suất lao động. Trên cơ sở đó tính toán 
được số lượng nhân công đã tiết kiệm để điều chuyển sang phục vụ cho 
công tác khác.
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thi “Phụ nữ Vĩnh Long tiết kiệm điện”

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017), 
ngày 19/10, tại hội trường Tỉnh ủy, Công ty Điện lực 
Vĩnh Long đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh tổ chức Hội thi “Tuyên truyền sử dụng điện an 
toàn & tiết kiệm”.

Hội thi gồm có 10 đội đến từ 8 đơn vị Hội phụ 
nữ cơ sở của 8 huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra Hội thi còn được sự cổ vũ 
nhiệt tình của 140 cổ động viên là cán bộ, hội viên 
Hội phụ nữ các cơ sở và 50 đại biểu là cán bộ lãnh 
đạo đại diện cho chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh Vĩnh Long.

Các đội dự thi phải trình bày 3 nội dung gồm: 
Giới thiệu về Đội dự thi bằng các hình thức thơ, ca, 
hò, vè trong thời gian tối đa là 5 phút; trả lời câu hỏi 
kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm (12 câu) và về 
quyền của phụ nữ (12 câu) dưới hình thức giải mã ô 
chữ; thi năng khiếu (Diễn kịch tiểu phẩm, ca cảnh 
cải lương phản ánh về nội dung tuyên truyền sử 
dụng điện an toàn & tiết kiệm, phòng chống trộm 
cắp điện) trong thời gian tối đa là 10 phút.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích, các hội viên 
phụ nữ trong việc tìm hiểu kiến thức sử dụng điện 
an toàn & tiết kiệm, Ban tổ chức cũng đã tạo điều 
kiện cho các cổ động viên được trả lời những câu 
hỏi trong phần thi giải mã ô chữ nếu các đội thi trả 

lời không đúng; trả lời đúng câu hỏi cổ động viên sẽ 
nhận được 1 phần quà.

Qua các tiểu phẩm năng khiếu, các đội thi đã 
phản ánh được thực trạng việc sử dụng điện không 
tiết kiệm, không an toàn, không hiệu quả trong sinh 
hoạt, sản xuất kinh doanh và những hậu quả tồn tại. 
Đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp khắc 
phục trong thời gian tới. Đặc biệt chập ca cảnh cải 
lương “Hết đường chối cãi” của Hội phụ nữ công an 
tỉnh Vĩnh Long ngoài phản ánh thực trạng việc sử 
dụng điện lãng phí, tiểu phẩm còn phản ánh nạn 
trộm cắp điện trong sử dụng điện sinh hoạt gia đình 
và đây cũng là tiểu phẩm đạt giải “Kịch bản hay 
nhất” của Hội thi. Hầu hết các tiểu phẩm đều có 
chuẩn bị tốt về nội dung kịch bản đúng theo yêu 
cầu của thể lệ Hội thi, có đầu tư trang phục & đạo 
cụ sân khấu.

Hội thi đã thành công tốt đẹp, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh Vĩnh Long đã tặng giấy khen cho các đội đạt 
giải I, II, III. Công ty Điện lực Vĩnh Long tặng cờ lưu 
niệm cho 10 đội dự thi và 7 triệu đồng tiền thưởng 
cho các đội đạt giải. 

Qua Hội thi đã giúp cho các cán bộ, hội viên 
phụ nữ nắm được một số kiến thức về sử dụng điện 
an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Từ đó làm thay đổi 
nhận thức của hội viên trong việc sử dụng điện một 
cách tiết kiệm và an toàn.

LÂM HÀ BÍCH NGỌC

Bà Nguyễn Thị Minh Trang – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tặng giấy  
khen cho các đội dự thi
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

HƠN 10 NGÀN HỌC SINH ĐƯỢC
TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN

Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long) đã tổ chức tuyên truyền-
tiết kiệm điện cho hơn 10 ngàn học sinh tại 31 trường học với mục 
đích nâng cao ý thức tiết kiệm điện cho các em. 
Các em học sinh được các tuyên truyền viên của PC Vĩnh Long 

hướng dẫn kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, phát cẩm 
nang tuyên truyền tiết kiệm điện và tham gia trả lời các câu hỏi xoay quanh 
những hành động hàng ngày thể hiện tiết kiệm điện tại nhà và trường học. 
Đây là một trong những hoạt động thường niên của PC Vĩnh Long nhằm giúp 
các em học sinh hình thành thói quen tiết kiệm điện và trở thành những 
tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, xóm giềng cùng 
thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Bằng việc đồng bộ các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện trong các cơ 
quan, trường học, hộ gia đình, khu dân cư, qua 9 tháng của năm 2017, toàn 
tỉnh Vĩnh Long tiết kiệm được18,4 triệu kWh, tương đương 30,5 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Điện lực tặng quà cho các em học sinh tham gia Chương trình đố vui có 
thưởng
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Diễn tập
Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn năm 2017  

Diễn tập phòng chống thiên tại & tìm kiếm cứu nạn tại PC Đồng Nai

Thực tiễn những năm qua cho thấy, thiên tai bão, lũ xảy ra với 
cường độ mạnh, diễn biến phức tạp trên phạm vi rộng, nên 
việc cơ động lực lượng, phương tiện để ứng phó và khắc phục 
hậu quả gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Hồng Quân

Để kiểm tra, đánh giá công 
tác chuẩn bị, tổ chức ứng phó 
và khắc phục thiệt hại khi thiên 
tai, bão, lũ xảy ra, trong 2 ngày (2 
& 3/10/2017) Tổng công ty Điện 
lực miền Nam đã tổ chức diễn 
tập phòng chống thiên tại & tìm 
kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) 
năm 2017 trên địa bàn Đồng Nai.

Việc diễn tập được thực hiện 
theo 3 bước: Công tác chuẩn bị 
trước bão. Công tác ứng phó trong 
bão; khắc phục thiệt hại sau bão.

Công tác diễn tập năm nay 
chú trọng vào công tác khắc phục 
sau bão, đặc biệt là việc huy động 
lực lượng xung kích từ các đơn vị 
bạn, cơ chế tiếp nhận bàn giao 
hiện trường cho lực lượng hỗ 
trợ khắc phục sự cố, tái lập điện 
nhanh chóng để người dân sớm 
ổn định sinh hoạt sản xuất.

Mặt khác, để tạo điều kiện 
thuận lợi khi xử lý sự cố sau thiên 
tai, cần có bước chuẩn bị khâu 
vật tư dự phòng như làm việc với 
các nhà cung cấp để khi cần có 
thể xem xét chỉ định thầu nhằm 
đáp ứng yêu cầu cấp bách. Cũng 
như các BCH PCTT&TKCN đơn 
vị cần xem xét sử dụng mạng lưới 
thông tin của hệ thống SCADA 
để hỗ trợ thông tin liên lạc được 
thông suốt. 

Nhìn chung, việc thực hiện 
diễn tập phương án PCTT & 
TKCN năm 2017 của Tổng công 
ty đã hoàn thành khối lượng công 
việc được giao trong phương án, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối và đáp 
ứng các yêu cầu kỹ thuật.
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Khắc phục sự cố điện 
sau lũ quét

Công nhân Điện lực Đức Linh gia cố lại móng trụ bị xói lở do lũ quét

Móng trụ điện trung thế sau khi được gia cố

Chiều ngày 02/10/2017, khu vực Tà 
Pứa (thôn 7) xã Mê Pu - huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận bị lũ quét đã 
làm xói lở 1 trụ điện trung thế, ngã đổ 
1 trụ hạ thế tuyến 417.2DB và một số 

trụ tạm bằng gỗ của người dân bị đỗ, gây nguy cơ 
mất an toàn điện.

Nhận được tin báo của người dân cũng như 
chính quyền địa phương, lãnh đạo Điện lực Đức 
Linh, Công ty Điện lực Bình Thuận đã nhanh chóng 
có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố; không để 
gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng.

Bên cạnh việc xử lý các trụ của ngành Điện, 
Điện lực Đức Linh còn thực hiện hỗ trợ xử lý, khắc 
phục lại những trụ gỗ của khách hàng bị ngã, để 
đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân.

Huỳnh Phú - Điện Lực ĐỨc Linh

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
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Lễ trao nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận

Lễ gắn biển và trao nhà 
tình thương, tình nghĩa

Kim Tuyến 

Ngày 14/9/2017, Tổng công ty Điện 
lực miền Nam đã phối hợp với 
Công ty Cổ phần Thiết bị điện và 
Công ty Điện lực Bình Thuận tổ 

chức lễ gắn biển và trao nhà tình thương 
cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân, là hộ 
nghèo ở thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, 
huyện Hàm Thuận Nam và nhà tình nghĩa 
cho bà Hồ Thị Ngọc Ánh thuộc diện gia 
đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại 
khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn, 
huyện Bắc Bình. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 
50 triệu đồng.

Tại buổi lễ trao nhà, chính quyền địa 
phương cũng tặng nhiều vật dụng sinh hoạt 

cần thiết cho các gia đình.

Cũng nhân dịp này, ông Nguyễn Văn 
Hợp – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
Tổng công ty Điện lực miền Nam đã trao 
500 quyển tập cho quỹ khuyến học huyện 
Hàm Thuận Nam. 

Tại lễ trao nhà, ông Nguyễn Thanh Minh 
thay mặt Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
Bình Thuận đã trao bằng khen của UBND 
tỉnh Bình Thuận cho đại diện Công ty Cổ 
phần Thiết bị điện đã có thành tích trong 
việc hỗ trợ người nghèo, người có công, xây 
dựng nhà tình thương, tình nghĩa tại Bình 
Thuận.
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Trao nhà tình nghĩa 

Lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Hiệu

TIN VẮN

Kênh truyền thông nội bộ 

Hình ảnh phát chương trình EVNNews tại Văn phòng Công ty

Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh 
Thuận) đã thực hiện triển khai chính thức 
chương trình tuyên truyền nội bộ qua 
màn hình Tivi tại trụ sở Công ty và phòng 
giao dịch khách hàng các Điện lực. Ngoài 
ra, chương trình còn tích hợp dữ liệu lịch 
tuần từ chương trình văn phòng điện tử 
(E-Office).

Nguyễn Thị Kim Chi

Tại Văn phòng Công ty, nhân viên quản 
lý chương trình tự thiết lập nội dung 
thông tin tuyên truyền để phát đồng 
loạt xuống các phòng giao dịch khách 
hàng, qua đó các hình ảnh hoạt động 
của ngành Điện, phim tài liệu… đều 

đến được với CBCNV tại các Điện lực. Hiện nay, 

PC Ninh Thuận đã triển khai thực hiện phát Bản 
tin EVNNews tại Văn phòng Công ty và các Phòng 
giao dịch khách hàng tại 6 Điện lực nhằm nâng 
cao hiệu quả công tác truyền thông nội bộ, đồng 
thời giới thiệu thông tin hoạt động của ngành Điện 
cho khách hàng khi tới liên hệ giao dịch tại trụ sở  
Điện lực.

Nhận căn nhà mới từ Điện lực Tân Hưng, bà 
Trần Thị Hiệu cũng xúc động bày tỏ lòng 
cảm ơn đến sự quan tâm hỗ trợ của ngành 
Điện và địa phương đã giúp gia đình có 

ngôi nhà ấm áp, ổn định cuộc sống. 
Gia đình bà Hiệu, ngụ tại tại ấp Cả Sách, xã Vĩnh 

Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thuộc diện gia 
đình có công với cách mạng. Trước hoàn cảnh khó 
khăn về nhà ở, Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVN SPC) đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng cho 
bà căn nhà mới. Đây là một trong số 20 căn nhà do 
EVN SPC hỗ trợ xây dựng năm 2017 trên địa bàn 
tỉnh Long An. 

Tại buổi lễ trao tặng vào ngày 12/9/2017, ông Võ 
Hồng Thái - đại diện chính quyền huyện Tân Hưng 
đã trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho bà Trần 
Thị Hiệu và động viên gia đình vượt qua khó khăn. 
Nhân dịp này, Điện lực Tân Hưng và các ban ngành 
địa phương cũng gửi các phần quà cho gia đình. 
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NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Sáng kiến nhỏ, lợi ích lớn
[THANH MẢNG]

Không ngại khó, ngại khổ mà luôn tìm tòi, nghiên cứu để cải tiến công cụ làm việc 
góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc... là phong 

cách làm việc điển hình của anh Mai Xuân Quyền, cán bộ kỹ thuật Điện lực  
Bù Đốp - Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước).

 

Anh Quyền và bộ Cóc kẹp dây, dùng để kéo và căng cáp ABC

Nhanh nhẹn, hoạt bát và thân thiện là cảm nhận đầu tiên của 
chúng tôi khi tiếp xúc với chàng trai sinh năm 1987, Mai 
Xuân Quyền. Theo nhận xét của đồng nghiệp, Quyền có tay 
nghề tốt lại rất siêng năng. Tốt nghiệp ngành Hệ thống điện, 

Trường cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh, năm 2009, Quyền được 
tuyển vào làm việc tại Điện lực Bù Đốp. Nhờ cần mẫn, chịu khó học 
hỏi và trách nhiệm cao, nên anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.
Cây sáng kiến

Trước thực trạng công nhân đường dây phải đối mặt với nhiều rủi 
ro khi làm việc trên cao, anh đã đề xuất giải pháp “Giá đỡ giảm thiểu 
vị trí nguy hiểm trên lưới điện hạ áp” được PC Bình Phước công nhận 
sáng kiến loại A. Bằng một thanh sắt (chữ V) được gắn cố định vào 
thân trụ điện để đưa các loại dây dẫn ra xa trụ điện, khi áp dụng vào 
thực tế đã hạn chế tối đa các khoảng hở mang điện, khắc phục các 
chướng ngại vật khi leo lên trụ trung thế và dây dẫn thông tin khi làm 
việc trên lưới điện.

Hoặc khi đơn vị thi công các công trình thay dây, kéo mới cáp 
ABC (3 sợi hoặc 4 sợi), phải sử dụng xích để cố định vào cáp và móc 
vào cóc kéo dây, dẫn đến vị trí cột xích thường bị gãy cáp, bong tróc 
vỏ cáp, hay bị tuột khi kéo, gây mất an toàn cho công nhân. Anh đã 
tìm tòi chế ra Cóc kẹp dây chuyên dùng cho kéo cáp ABC với chi 

phí khá thấp. Sử dụng cóc kẹp do 
anh sáng chế, anh em công nhân 
đánh giá là thao tác dễ dàng và 
giảm 2/3 thời gian thi công so với 
phương pháp dùng xích.

Năm 2016, anh còn có 3 sáng 
kiến hợp lý hóa sản xuất được 
công nhận áp dụng có hiệu quả 
trong thực tế. Anh tâm sự: “Qua 
thực tế vận hành, nhiều công 
đoạn bộc lộ bất cập, khó khăn, 
vướng mắc làm tiêu tốn nhiều 
thời gian, công sức và đầu tư của 
đơn vị. Điều đó đã thôi thúc tôi 
nghĩ ra những giải pháp khả thi 
để xử lý sự cố, nhưng vẫn bảo 
đảm năng suất, chất lượng công 
việc. Nhất là giảm bớt sự vất vả, 
đảm bảo an toàn về tính mạng 
cho bản thân và đồng nghiệp khi 
thi công, vận hành lưới điện”.
Trách nhiệm cao

Không những đóng góp nhiều 
sáng kiến nâng cao hiệu quả trong 
công việc, mỗi khi có sự cố lưới 
điện xảy ra thuộc phạm vi của 
Điện lực Bù Đốp, anh Quyền có 
mặt cùng anh em tham gia khắc 
phục, dù đã hết giờ làm việc hay 
về nhà ở Lộc Ninh. Phó giám đốc 
Điện lực Bù Đốp Lê Thanh Tính 
cho biết: “Anh Quyền là tấm gương 
về tinh thần chịu khó tìm tòi, học hỏi 
và có nhiều sáng kiến phục vụ vận 
hành lưới điện thông suốt. Những 
sáng kiến của anh đóng góp không 
nhỏ vào thành công chung của  
đơn vị”.
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Trả lại tài sản 
cho người đánh rơi
[TRỊNH BÌNH]

Sáng 26-9, nhặt được chiếc ví bên lề đường trong có hai chiếc điện 
thoại di động iPhone 6 và iPhone 7, thẻ từ và một số giấy tùy thân, 
anh  Võ Hồng Khá (54 tuổi), công nhân Công ty Điện lực Bình Dương 
đã đem trả lại cho người đánh rơi.

Trên đường đi làm vào sáng ngày 26.9, khi 
đến ngã tư gần Trung tâm thương mại 
Becamex, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu 
Một (Bình Dương), anh Khá nhặt được 
một chiếc ví trên lề đường. Kiểm tra bên 

trong ví, anh Khá phát hiện có hai chiếc điện thoại 
di động iPhone 6 và iPhone 7, cùng thẻ từ và một 
số giấy tờ tùy thân.

Từ thông tin trên giấy tờ, anh Khá đã tìm ra chủ 
và trao trả lại toàn bộ tài sản trong chiếc ví cho người 
đánh rơi là anh Đặng Hồng Vinh, ngụ khu phố 9, 
phường Tân Định, thị xã Bến Cát (Bình Dương)

Nhận lại tài sản tại Công ty Điện lực Bình 
Dương, anh Đặng Hồng Vinh cho biết, buổi sáng có 
dừng ô-tô để mua cà-phê bên đường, khi về đến trụ 
sở công ty thì phát hiện bị mất chiếc ví. “Việc làm 
của anh Khá rất đáng trân trọng, là một con người tốt 
việc tốt, không tham của rơi”, anh Vinh chia sẻ và gửi 
lời cảm ơn anh Khá.

Sau khi trao trả lại tài sản cho người đánh rơi, 
anh Võ Hồng Khá đã được Công ty Điện lực Bình 
Dương tuyên dương, khen thưởng.

Ông Khá (phải) bàn giao tài sản cho người đánh rơi.

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
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Công việc lặng thầm, người chiến sỹ áo cam
Chẳng quản gian nan, dầm mưa, dãi nắng
Bữa cơm gia đình, anh thường vắng mặt
Cái nắng nung người, rát bỏng cả thịt da.
Làm việc trên cao, các anh chẳng nề hà
Mang ánh sáng, chạy dài đi muôn ngả
Thương các anh, ngày đêm vất vả
Giấc ngủ không tròn có việc lại lao đi.
Thời tiết hôm nay khắc nghiệt quá còn gì
Ve lặng tiếng... cây im lìm... say... nắng.
Anh vẫn đứng giữa trời xanh mây trắng
Dưới nắng vàng gay gắt ướt đẫm vai.
Mang nụ cười hạnh phúc đến tương lai
Thế giới văn minh khi có dòng điện sáng
Cảm ơn anh.... tôi yêu  người thợ điện.
Lấp lánh mầu cam trên mảnh đất quê nhà.

Đồng quê một sáng yên bình
Gió vi vu hát sông xanh nối lời
Trên cao áo đẫm mồ hôi
Miệt mài người thợ giữa trời hăng say.
Từ trường cao thế hiểm nguy
Nắng chang chang trút thoảng khi gió gào
Yêu nghề nếm trải gian lao
Tập trung thao tác mong sao hoàn thành.
Xe cần rổ, chốt trụ, bình
Máy cắt, biến thế, mây xanh cận kề
Yên vui điện sáng thôn quê
Công trường nhà máy bộn bề sớm hôm.
Bảo trì, nâng cấp lưới nguồn
An ninh thắt chặt, đủ cung mọi ngành
Non sông gấm vóc yên bình
Các anh thầm lặng góp mình dựng xây.

Tôi yêu người chiến sĩ áo cam

Thầm lặng trên cao

Thanh Huyền

Hải Âu

Anh ơi hãy nhớ 4 điều
An toàn lao động, đừng “liều” nhé anh
Một là, nhiệm vụ phải “rành”
Làm, phải có lệnh không “sanh” muộn phiền
Phiếu là ghi nhớ đầu tiên
Hiện trường công tác xem liền đúng chưa?
Hai, xem trên, dưới, trong, ngoài
An toàn thực tế “đúng bài” hay chưa?
Không đúng, báo lại, “đừng bừa”
An toàn phải kỹ “không thừa” đâu anh
Ba, xem dụng cụ an toàn
Bút điện còn sáng “rõ ràng” hay không?
Dây an toàn chính kiểm xong
Xem thêm dây phụ cả trong lẫn ngoài
Bốn là, cắt điện đường dây
Thử điện “mạng nhện bủa vây” bên mình
Đề phòng có điện “thình lình”
Tiếp địa đầy đủ “vững tin” khi làm
Ai ơi nên nhớ “an toàn”
Luôn luôn phải nhớ “đừng toan tính liều”
Ở nhà còn vợ, con yêu
Mẹ già đang đợi cơm chiều nhé anh./.

Bốn điều ghi nhớ khi 
“công tác”

THƯ GIÃN

Võ Minh Luân - Điện lực Trà Cú
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