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Thân gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên 
và toàn thể học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Điện 
lực Thành phố Hồ Chí Minh!

Trong không khí tưng bừng của ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11/2017, thay mặt Lãnh đạo Tổng công 
ty Điện lực miền Nam, tôi xin gửi tới các thầy giáo, 
cô giáo, cán bộ, nhân viên và toàn thể học viên, sinh 
viên Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí 
Minh lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 

Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và toàn 
thể học sinh, sinh viên thân mến!

Năm 2017 có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có 
không ít khó khăn và thách thức đối với ngành 
Điện. Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Tổng 
công ty luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao.

Trong 10 tháng đầu năm, Tổng công ty đã đảm 
bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội 
và đời sống của Nhân dân 21 tỉnh, thành phố phía 
Nam với sản lượng 49.779 triệu kWh, tăng 9,51% 
so với cùng kỳ năm 2016. Tổng công ty cũng đang 
triển khai nhiều công trình đầu tư xây dựng lưới 
điện, tiếp tục các chương trình đầu tư điện cho nông 
thôn, miền núi, hải đảo với khối lượng đầu tư cả 
năm lên đến 8.116 tỷ đồng. Quyết liệt hưởng ứng 
chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 
“Đẩy mạnh Khoa học và Công nghệ”, Tổng công 
ty đã tập trung đầu tư nâng cao chất lượng quản trị 
điều hành và hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ khách hàng như: SCADA cho lưới điện và trạm 
biến áp 110kV không người trực, hệ thống đo ghi và 
kiểm soát điện năng từ xa…

Các chỉ số chất lượng điện năng có nhiều cải 
thiện rất đáng kể. Trong đó, tổng thời gian mất điện 
khách hàng bình quân (SAIDI) của Tổng công ty 
thực hiện trong 10 tháng đầu năm là 659 phút, giảm 
51% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt với sự cố 
gắng chung của toàn thể CBCNV ngành Điện, chỉ 
số tiếp cận điện năng của Việt Nam năm 2017 đã 
tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 2016.

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên 
và toàn thể học viên, sinh viên!

Để đạt được những kết quả trên, CBCNV toàn 
Tổng công ty đã nỗ lực rất nhiều trong việc nâng 
cao năng lực chuyên môn, trao đổi học tập, trau dồi 
kỹ năng, kinh nghiệm làm việc. Công tác đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực luôn được Tổng công ty 
và các đơn vị quan tâm đặc biệt. Tổng công ty đánh 
giá cao sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của Trường 
Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh với 
các đơn vị trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, 
nghiệp vụ cho CBCNV, từng bước nâng cao năng 
suất lao động, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao 
của công việc và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của 
Tổng công ty. Bên cạnh đó, Nhà trường còn thể hiện 
trách nhiệm cao trong việc phối hợp huấn luyện và 
tổ chức tốt Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty trong 
tháng 10 và chuẩn bị cho Hội thi cấp Tập đoàn trong 
tháng 11 này, cũng như trong các hoạt động khác …

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, tôi biểu dương sự 
cố gắng và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành 
tích mà các thầy giáo, cô giáo và cán bộ, nhân viên Nhà 
trường đã nỗ lực đạt được.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017, 
tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và mong 
mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường 
Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục 
phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, 
nỗ lực vượt qua khó khăn để nâng cao hơn nữa hiệu 
quả đào tạo, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng 
nguồn nhân lực của Tổng công ty và của xã hội.

Chúc các thầy, cô và cán bộ, nhân viên Nhà trường 
cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Thân ái,

Nguyễn Văn Hợp

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC
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Thư ChúC mừng ngày nhà 
giáo ViệT nam 20/11

Thành  phố  Hồ Chí Minh, ngày 10/11/2017
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An toàn điện 
cho nuôi tôm 
và trồng thanh long
[nguyễn Duy Thiện]

“Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”, 
nhất là đối với những hộ nuôi tôm và trồng thanh 
long thường phải kéo hệ thống điện phục vụ chong 
đèn rất xa. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho con người 
và thiết bị; tiết kiệm được điện năng và tránh tai nạn 
điện, các hộ sản xuất nên phối hợp với ngành Điện 
để được tư vấn về khâu kỹ thuật trước khi lắp đặt 
hệ thống điện và cần tuân thủ một số nội dung sau:
1. Đối với đường dây sau công tơ:

a) Dây dẫn:
- Dây dẫn điện phải dùng dây bọc cách điện hoặc 

cáp bọc cách điện; Tiết diện dây phải phù hợp với 
công suất sử dụng nhưng tối thiểu 2,5 mm2 trở lên.

- Đối với đường dây dài trên 50 mét: Tiết diện 
dây phải phù hợp với công suất sử dụng nhưng 
không được nhỏ hơn 4 mm2 đối với dây nhiều sợi, 
không nhỏ hơn 7 mm2 đối với dây một sợi.

- Phải kéo đủ 2 dây (dây nóng và dây nguội) có 
cùng tiết diện để bảo đảm dòng điện cung cấp cho 
thiết bị điện, bởi nếu chỉ kéo một dây thì sẽ gây tổn 
thất điện năng, chất lượng điện không đảm bảo, dễ 
làm hư hỏng thiết bị và gây nguy hiểm cho người 
sử dụng.

- Nên sử dụng các loại dây dẫn do nhà sản xuất 
có uy tín trên thị trường.

- Không để hoặc kéo dây điện chạy ngầm trong 
ao. Nếu sử dụng dây dẫn điện ngầm trong các đầm, 
ao phải sử dụng cáp chuyên dùng phù hợp (dây cáp 
ngầm).

b) Phương pháp nối dây dẫn:
- Nối dây dẫn phải dùng kẹp hoặc ống nối, kỹ 

thuật nối dây phải phù hợp với yêu cầu của từng 
loại dây (nối thẳng, nối rẽ…), nếu dây dẫn là dây 
một sợi được nối bằng cách vặn xoắn sau đó dùng 
băng keo cách điện bọc kín mối nối.

- Mối nối giữa 2 dây dẫn được làm bằng 2 kim 
loại khác nhau (đồng, nhôm…) hoặc có tiết diện dây 
khác nhau phải dùng kẹp nối dây chuyên dùng phù 

hợp. Các mối nối này không được chịu lực kéo cơ 
học.

- Không nối dây dẫn ở chỗ võng nhất của khoảng 
cột (sẽ tích tụ nước tại mối nối).

- Khi nối dây dẫn điện đôi phải nối so le và quấn 
băng cách điện kín mối nối

c) Cột và cách bố trí dây dẫn trên cột:
- Đường dây sau công tơ cho phép sử dụng cột 

gỗ, cột tre già nhưng thường xuyên kiểm tra xử lý 
chống mối, mục.

- Cột phải dựng chắc chắn, tránh khu vực bị xói 
lở, không gây cản trở cho người, phương tiện giao 
thông.

- Đường dây phải mắc trên sứ cách điện, qua các 
cột điện bằng bê tông hoặc cột gỗ có chiều cao sao 
cho độ võng thấp nhất của dây dẫn lắp trên các cột 
đến mặt đất từ 2,5 m trở lên (tránh người đi dưới 
đường dây có thể chạm vào).

-Khi dùng đèn chong thanh long và nuôi tôm cần 
lưu ý xử lý các mối nối dây dẫn đảm bảo an toàn.

d) Lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng đường dây, 
thiết bị:

- Cần dẫn nguồn điện từ cột về nhà, lán trại qua 
Aptomat tổng. Sau đó, tùy theo yêu cầu của từng 
ao đầm hay khu vực trồng thanh long mà phân ra 
các Aptomat nhánh. Tùy vào phụ tải mỗi thiết bị và 
máy móc cụ thể mà chọn dây dẫn thích hợp. 

- Tất cả các cầu dao, Aptomat, cầu chì, công tắc, 
ổ cắm sau khi lắp đều phải để nơi khô ráo, trong 
nhà, chòi hoặc trong hộp nhựa (nếu để ngoài trời), 
tránh mưa gió làm ẩm ướt. Các thiết bị đóng cắt 
(cầu dao, Aptomat) phải bố trí hợp lý tại đầu nhánh 
đường dây, gần động cơ điện… để thuận tiện cho 
thao tác đóng, cắt.

- Lắp đặt hệ thống dây dẫn điện dùng chong đèn 
thanh long phải đảm bảo an toàn, không để dây dẫn 
chùng xuống thấp, không chồng chéo hoặc để dây 
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Công nhân Điện lực kiểm tra hệ thống điện tại vườn thanh long

chạm trực tiếp vào vật dụng bằng kim loại.

- Thường xuyên kiểm tra đường dây và hệ thống 
điện, nhất là các mối nối để kịp thời xử lý nếu có 
hiện tượng bong tróc, hở phần lõi dây dẫn.

- Nghiêm cấm kéo điện, dùng điện bằng cách lấy 
điện một pha, còn dây nguội đấu xuống giếng, ao 
hồ, vào đường ống nước.

- Khi lắp đèn chiếu sáng phải sử dụng máng che 
bảo vệ tránh nước mưa làm ẩm ướt gây chạm chập 
điện.

2.  Sử dụng điện trong nuôi tôm
a) Sử dụng động cơ điện:

- Lựa chọn công suất động cơ điện phù hợp với 
công suất sử dụng, do nhà sản xuất uy tín cung cấp.

- Nên đặt động cơ điện tại một vị trí cố định, 
nguồn điện đấu vào động cơ điện phải qua cầu dao 
riêng (hoặc Aptomat) để chủ động ngắt nguồn điện 
khi có sự cố.

- Các hộ nuôi tôm khi sử dụng động cơ điện nên 
lắp đặt thiết bị chống giật để đảm bảo an toàn.

- Khi lắp đặt động cơ điện cần sử dụng dây nối 
đất an toàn cho thiết bị để giảm nguy hiểm khi có 
sự cố về điện xảy ra.

- Cần bảo quản tốt, che chắn kỹ động cơ điện, vị 
trí đặt máy ở nơi khô ráo, tránh tiếp xúc với nước.

b) Chế độ kiểm tra, bảo dưỡng:

- Các chủ hộ nuôi tôm, chủ sở hữu đường dây 
sau điện kế cần thường xuyên kiểm tra lưới điện do 
mình quản lý.

- Chế độ kiểm tra định kỳ phải thực hiện ít nhất 
1 lần/tháng. Ngoài ra phải thực hiện kiểm tra ngay 
sau mỗi đợt thiên tai, sự cố đường dây (cháy, chạm 
chập…).

- Kịp thời thay thế, sửa chữa thiết bị, đường dây 
khi phát hiện hư hỏng để phòng tránh tai nạn.
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Chỉ số tiếp cận điện năng 
của Việt Nam tăng 32 bậc
[Thanh Trang]

Báo cáo kết quả đánh giá các chỉ số năng lực 
cạnh tranh năm 2017 của Ngân hàng Thế 
giới cho thấy, chỉ số tiếp cận điện năng 
năm 2017 của Việt Nam đạt 78,69/100 
điểm, tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 

2016 và đứng ở vị trí 64/190 quốc gia, nền kinh tế. 
Đây là mức cải thiện thứ bậc xếp hạng cao nhất từ 
năm 2013 đến nay.

Xét về mức độ tin cậy cung cấp điện và minh 
bạch giá điện thì Việt Nam được 6/8 điểm - tăng 3 
điểm so với năm 2016 (năm 2016 là 3/8 điểm). Theo 
ghi nhận của nhóm nghiên cứu Doing Business của 
Ngân hàng Thế giới, yếu tố này được cải thiện rất 

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

nhiều trong năm vừa qua thể hiện qua các cải cách 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc 
cung cấp điện với chất lượng tin cậy, ổn định và 
công khai, minh bạch về dịch vụ cung cấp điện. 
Chỉ số này cũng là một trong 5 chỉ số được Doing 
Business đánh giá có thay đổi tích cực giúp cho chỉ 
số đánh giá chung của nền kinh tế Việt Nam tăng 
14 bậc về môi trường kinh doanh so với năm 2016.

Khảo sát của Phòng Thương mại & Công nghiệp 
Việt Nam những năm gần đây cho thấy, việc áp 
dụng hóa đơn điện tử, thanh toán online, dịch vụ 
điện lực trực tuyến, tra cứu thông tin trên mạng… là 
những chuyển biến đáng ghi nhận của ngành Điện. 
Việc chỉ số tiếp cận điện năng thay đổi không còn 
liên quan đến vấn đề của một ngành công thương 
mà còn là vấn đề về môi trường kinh doanh của  
đất nước.

Rõ ràng, những việc ngành Điện làm được thời 
gian qua đã được người dân và khách hàng dùng 
ghi nhận. “Ngành Điện thời gian gần đây đã tập trung 
cải cách thủ tục hành chính mạnh, quan tâm hơn đến 
nhu cầu của khách hàng sử dụng điện. Các chương 
trình đánh giá sự hài lòng của khách hàng, các chương 
trình cải thiện chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng 
cũng nhận được phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp”, 
ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế Phòng 
Thương mại & công nghiệp Việt Nam bình luận.

Trên thực tế, trong thời gian qua, ngành Điện đã 
có rất nhiều nỗ lực cải thiện trong hoạt động điện 
lực, từ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị 
doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công 
nghệ cho đến cung cấp dịch vụ điện ngày một tốt 
hơn theo hướng đơn giản và thuận tiện hơn cho 
khách hàng. Đến cuối năm 2017, 100% các dịch 
vụ cung cấp điện năng của EVN đều có thể thực 
hiện đăng ký trực tuyến và đây là một trong những 
nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách 
hàng, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện để tăng 
tính cạnh tranh của nền kinh tế, phục vụ ngày càng 
tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng điện trên  
cả nước. 

Thi công sửa điện nóng (hotline) sẽ làm giảm thời gian mất điện 
của khách hàng và góp phần làm tăng chỉ số tiếp cận điện năng
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11 sáng kiến được công nhận
[Tuấn anh]

Ngày 21/9/2017, Hội đồng sáng kiến Tổng 
công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức họp 
xét duyệt sáng kiến cấp Tổng công ty đợt 1 
năm 2017. Tổng cộng có 11 sáng kiến, giải 

pháp hợp lý hóa sản xuất về lĩnh vực chế tạo thiết 
bị, công cụ của các cá nhân, tập thể thuộc 8 Công ty 
Điện lực thành viên. 

Tại buổi họp, các tác giả thuyết trình chi tiết các 
giải pháp bằng sản phẩm cụ thể và các đoạn phim 
minh họa. Sau đó, từng thành viên Hội đồng sáng 
kiến và đại diện các đơn vị tham gia họp trực tuyến 
qua Hội nghị truyền hình nhận xét và phản biện.  
Sau đó các thành viên Hội đồng sáng kiến đã tiến 
hành bỏ phiếu kín, đánh giá 11 giải pháp.

Kết quả đã có 11 giải pháp được Hội đồng công 
nhận là sáng kiến cấp Tổng công ty với giá trị làm 
lợi gần 1 tỷ đồng, tổng số tiền thưởng là 185 triệu 
đồng. Trong đó có 2 giải pháp đạt loại A và 9 giải 
pháp đạt loại B.

Kết luận buổi họp, ông Hồ Quang Ái - Phó Chủ 
tịch Hội đồng sáng kiến EVN SPC đánh giá chung 
cho 11 sáng kiến được công nhận, đồng thời biểu 
dương tinh thần học hỏi, nghiên cứu thực tế công 
việc của các tác giả đã đóng góp những sáng kiến 
hữu ích cho Tổng công ty và hy vọng rằng tất cả 
CBCNV ngày càng phát huy tinh thần lao động 
sáng tạo, góp phần vào sự phát triển chung của đơn 
vị và Tổng công ty. 

Dự kiến kế hoạch xét duyệt sáng kiến đợt 2/1017 sẽ tổ chức trong tháng 11/2017. Do đó, các đơn vị tăng 
cường tổ chức vận động phong trào phát huy sáng kiến và tiếp tục đăng ký sáng kiến cấp Tổng công ty.

STT Tên sáng kiến/Lĩnh vực áp dụng Đơn vị Xếp 
hạng

LOẠI A

1 Gia công giá treo máy biến áp 1 pha PC Sóc Trăng A

2 Chế tạo bộ tháo lắp máy biến áp 1 pha kết hợp với cần cẩu cơ 
giới

PC Tây Ninh A

LOẠI B

1 Bộ mặt nạ che bảo vệ mặt kết hợp nón nhựa an toàn cách điện PC Ninh Thuận B

2 Dùng móc chuyên dụng và dụng cụ lòn cáp nài qua trụ để nâng 
tạm trụ

PC Sóc Trăng B

3 Cắt truyền động từ động cơ Diesel đến đầu bơm nước áp lực cao 
của thiết bị vệ sinh cách điện hotline

PC Bạc Liêu B

4 Chế tạo đà sắt mạ kẽm U120-2m gắn vào cần trục xe cẩu để 
nâng dây AC 240mm2 phục vụ công tác tháp đà sắt trung thế

PC Vĩnh Long B

5 Chế tạo bộ giá gắn bulon vào tường và nâng đỡ dây dẫn phục vụ 
công tác gắn công tơ tại nhà khách hàng

PC Vĩnh Long B

6 Chế tạo thiết bị kiểm tra nhanh thứ tự pha PC Bến Tre B

7 Giải pháp sử dụng Panel năng lượng mặt trời cấp nguồn cho tủ 
điều khiển LBS, Recloser

PC Bình Phước B

8 Cải tiến Recloser hiệu Tarvida thành dao cắt tụ bù trung thế  PC Đồng Nai B

9 Các dụng cụ để hỗ trợ treo hạ TU, TI trung thế PC Đồng Nai B

Các sáng kiến được công nhận đợt 1 gồm:
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Những vi phạm trên có thể gây mất điện 
trên diện rộng, làm thiệt hại về sản xuất, 
sinh hoạt của người dân; đe dọa sự an 
toàn cho người và ảnh hưởng đến an 
ninh, trật tự.

Thiếu hiểu biết về an toàn điện
Anh Nguyễn Thanh Sơn là công nhân thi công 

nhà ở tại khu dân cư Đình Tân Lại (KP.2, phường 
Bửu Long, TP. Biên Hòa) đã nhiều tháng nay. Công 
trình anh Sơn làm đã vi phạm hành lang an toàn 
lưới điện vì không đảm bảo khoảng cách 1m như 
quy định đối với đường dây trung áp sử dụng cáp 
bọc nhánh Đình Tân Lại 22kVsử dụng cáp bọc. Chỉ 
cần đứng gần đường dây điện cũng có thể bị tai nạn 
bởi luồng phóng của dòng điện, vì đây là hệ thống 
cao áp. Trong khi đó, không chỉ anh Sơn mà nhiều 
người làm việc rất thản nhiên, thậm chí rất thờ ơ với 
hiểm họa ở trước mặt.

Tương tự, một trường hợp khác ở xa lộ Hà Nội 
(đoạn thuộc KP.3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa) 
vi phạm về khoảng cách đối với trạm biến áp. Trạm 
biến áp này bị nhà cửa của các hộ dân xây dựng trái 
phép “bao vây”. Theo một nhân viên ngành Điện, 
khoảng cách an toàn đối với trạm biến áp phải là 
2m từ các phía. Thế nhưng, tại điểm này tường nhà 
gần như nằm sát bên. 

Có thể nói, phần lớn người dân chỉ hiểu đơn giản 
điện chỉ thực sự nguy hiểm khi có va chạm trực 
tiếp, hoặc đụng trúng phần dây điện hở mới gây 
ra tai nạn. Thời gian qua, những sự cố về điện đã 
làm thiệt hại không nhỏ, ảnh hưởng đến đời sống 

Thi công công trình gần hệ thống lưới điện hoặc làm việc trong hành lang 
an toàn lưới điện cao áp nhưng không có thỏa thuận với đơn vị quản lý 
vận hành lưới điện, dẫn đến những vi phạm về khoảng cách an toàn… là 
những vi phạm khá phổ biến trong thời gian qua.

Nguy cơ tai nạn do vi phạm 
hành lang an toàn lưới điện
[Minh Quân]

xã hội. Điển hình là sự cố mất điện trên diện rộng 
tại phường Thanh Bình (TP. Biên Hòa) do một hộ 
dân thi công bảng hiệu quảng cáo vi phạm khoảng 
cách an toàn điện dẫn đến phóng điện vào ngày  
7/9/2017. Ngoài ra, còn khá nhiều hành vi vi phạm 
hành lang an toàn lưới điện làm ảnh hưởng đến hệ 
thống lưới điện, như: xây dựng công trình, nhà ở; 
treo, dựng pa-nô, vật trang trí ngay sát trạm biến áp, 
dưới đường dây điện cao áp diễn ra khá phổ biến.
Nguy hiểm khó lường

Thực tế thời gian qua, nhiều địa phương trên cả 
nước đã từng xảy ra những sự cố điện do vi phạm 
hành lang an toàn lưới điện; hoặc thiếu các biện 
pháp an toàn khi sử dụng dẫn đến chập điện gây 
cháy, nổ, làm thiệt hại về người và tài sản. Ở Đồng 
Nai, một số trường hợp xây dựng công trình vi phạm 

Công trình xây dựng nhà ở tại KP.2, phường Bửu Long, TP. Biên 
Hòa vi phạm hành lang an toàn đường dây trung áp 22kV. Ảnh: 
Minh Quân

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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Giải pháp tác nghiệp kinh doanh tại hiện trường - “CMIS 
Mobile”

Hiện nay, công tác quản lý kinh doanh điện năng của PC 
Đồng Nai nói riêng và ngành Điện nói chung chủ yếu thực 
hiện trên chương trình phần mềm hệ thống thông tin quản 
lý khách hàng (CMIS). 

Các chức năng chính của hệ thống CMIS, bao gồm: Quản 
lý thông tin và dịch vụ khách hàng; Quản lý thiết bị đo đếm; 
Quản lý cập nhật chỉ số và lập hóa đơn; Quản lý thu và theo 
dõi nợ tiền điện; Quản lý và tính toán tổn thất; Phân hệ báo 
cáo tổng hợp; Phân hệ quản trị hệ thống. CMIS đã trở thành 
công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác chăm sóc khách hàng; 
giúp nâng cao khả năng phân tích, báo cáo hỗ trợ công tác 
điều hành cho cán bộ kinh doanh, các bộ phận kỹ thuật và 
các cấp quản lý; tích hợp với các ứng dụng trong mảng kinh 
doanh điện như: điện nông thôn, quản lý đo đếm và giao 
nhận điện năng; tăng cường các kênh giao tiếp với khách 
hàng sử dụng điện,… Từ đó, gián tiếp đem lại sự hài lòng, 
ủng hộ của khách hàng và cộng đồng đối với ngành Điện.

Tuy nhiên, để có thể hoạt động một cách hiệu quả, hệ 
thống CMIS đòi hỏi phải được cập nhật một cách đầy đủ, 
chính xác và kịp thời các thông tin, dữ liệu đầu vào như: 
Thông tin về khách hàng, thông tin về hệ thống đo đếm, 
chỉ số điện kế,… Trên thực tế, các thông tin này phần nhiều 
vẫn đang được thu thập và cập nhật một cách thủ công nên 
khả năng sai sót là không tránh khỏi, dẫn đến mất nhiều 
thời gian và nhân lực để xử lý. Bên cạnh đó, nhiều thông 
tin không được thông báo kịp thời đến khách hàng như chi 
phí lắp đặt điện kế, tiền điện phát sinh trong kỳ,… đã gây ra 
những thắc mắc của khách hàng.  

Đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ 
[Trần Mạnh hùng]

Ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) là một 
trong những hoạt động chủ đạo mà Công ty TNHH 
MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) đã thực hiện 
trong thời gian qua. Trong đó việc chủ động, sáng 
tạo giải pháp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
đã mang lại những kết quả rõ rệt.

hành lang an toàn lưới điện buộc 
ngành Điện phải có văn bản nhắc 
nhở, đồng thời tiến hành xử lý để 
tránh nguy cơ tai nạn điện. Trong 
số những công trình này, chủ yếu 
là xây dựng, sửa chữa các công 
trình dân dụng.

Trao đổi về sự nguy hiểm do 
người dân vi phạm hành lang an 
toàn lưới điện gây ra thời gian qua 
trên địa bàn tỉnh, ông Hồ Minh 
Quang - Phó Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 
(PC Đồng Nai) cho biết, ngành 
Điện thường xuyên tăng cường 
công tác tuyên truyền để người 
dân hiểu biết hơn về an toàn 
điện; qua đó góp phần bảo vệ 
công trình lưới điện nhằm phòng 
tránh tai nạn điện tại nơi ở, khu 
dân cư. Ngành Điện cũng phối 
hợp với các cơ quan chức năng 
và chính quyền địa phương vận 
động người dân tháo gỡ, di dời 
các công trình nằm trong hành 
lang an toàn lưới điện, như: bảng 
quảng cáo, biển hiệu, ăng-ten 
tivi... Vào mùa mưa bão, các đơn 
vị chuyên trách đều tiến hành 
chặt tỉa cây xanh mọc cao để đề 
phòng cây ngã đổ vào đường dây 
điện. Ngoài ra, các đơn vị điện 
lực còn tổ chức kiểm tra hệ thống 
mạng lưới điện ở các địa phương 
nhằm kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn các công trình xây dựng, cải 
tạo, cơi nới nhà ở… trong hoặc 
gần  hành lang an toàn lưới điện.

Theo thống kê của PC Đồng 
Nai, từ đầu năm 2017 đến nay 
phát hiện hơn 20 vụ vi phạm 
hành lang an toàn lưới điện, trong 
đó có 11 vụ gây ra sự cố trên lưới 
điện bị xử lý. Ngoài ra, Thanh tra 
Sở Công Thương đã ra 5 quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực điện lực với tổng 
số tiền phạt là 53 triệu đồng.
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Nhằm hạn chế các sai sót trong quá trình 
thu thập dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch 
vụ khách hàng và tăng năng suất lao động, 
PC Đồng Nai đã chủ động nghiên cứu, tìm 
tòi và phối hợp với EVNICT xây dựng bộ giải 
pháp “CMIS Mobile”. Bộ giải pháp này cung 
cấp các ứng dụng trên thiết bị di động sử dụng 
hệ điều hành Android có kết nối với máy in 
bluetooth để hỗ trợ cho nhân viên tác nghiệp 
ngay tại hiện trường.
Hiệu quả thiết thực từ hai phía

Từ tháng 9/2014, PC Đồng Nai đã đưa các 
ứng dụng trong bộ giải pháp “CMIS Mobile” 
vào sử dụng, bao gồm các ứng dụng: Khảo sát 
cấp điện khách hàng hạ áp trên máy tính bảng; 
Thi công lắp điện kế trên máy tính bảng; Ghi 
chỉ số điện kế trên thiết bị di động; Thu tiền, 
chấm nợ trên thiết bị di động. 

Hiện tại, PC Đồng Nai đang cung cấp điện 
cho hơn 770.000 khách hàng. Với tốc độ phát 
triển mới bình quân trên 3.000 khách hàng/
tháng, bộ giải pháp “CMIS Mobile” đã mang 
lại những hiệu quả thiết thực. Mỗi ứng dụng đã 
đem đến sự tiện lợi, nhanh chóng, hài lòng cho 
khách hàng sử dụng điện, đồng thời nâng cao 
năng suất lao động, tính chuyên nghiệp cho 

nhân viên ngành Điện.
Với ứng dụng khảo sát cấp điện khách hàng 

hạ áp trên máy tính bảng: Nhân viên khảo sát 
thông qua ứng dụng trên máy tính bảng tiếp 
nhận danh sách yêu cầu, thực hiện khảo sát và 
lập dự toán chi phí cấp điện cho khách hàng 
mới, di dời điện kế, tăng công suất điện kế, … 
trả kết quả khảo sát về cho bộ phận quản lý tại 
Điện lực. Qua đó, đã rút ngắn được thời gian 
gian giải quyết yêu cầu của khách hàng. Đồng 
thời, khách hàng có thể biết ngay kết quả khảo 
sát, thông tin về các chi phí phát sinh nếu có 
ngay tại thời điểm nhân viên thực hiện khảo 
sát tại hiện trường. Trong 10 tháng đầu năm 
2017, Công ty đã sử dụng chương trình này để 
khảo sát và giải quyết cấp điện cho hơn 32.000 
khách hàng, đạt 100% số yêu cầu cấp điện mới 
của khách hàng. Rút ngắn thời gian giải quyết 
lắp đặt điện kế cấp điện sinh hoạt mới khu 
vực thành phố, thị trấn, thị xã còn 2,24 ngày 
và khu vực nông thôn là 3,39 ngày; thời gian 
lắp đặt điện kế cấp điện mới ngoài sinh hoạt 
là 3,2 ngày.   

Có nhu cầu lắp đồng hồ điện, chị Trần 
Thanh Thảo (ngụ tại tổ 12, Kp5, P. Bửu Long, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vui vẻ cho biết: 

Mô hình kiến trúc giải pháp “CMIS Mobile”

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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Nhân viên Điện lực Biên Hòa khảo sát cấp điện trên máy 
tính bảng tại nhà khách hàng tổ 12, khu phố, phường Bửu 
Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

“Tôi vừa đăng ký gắn điện kế trực tuyến ngày hôm 
qua thì hôm nay đã có nhân viên điện lực đến 
nhà. Họ thực hiện khảo sát, tính toán rồi thông 
báo kết quả, chi phí ngay cho tôi biết. Tôi không 
nghĩ là dịch vụ của Điện lực giờ lại nhanh chóng 
đến vậy”.

Ứng dụng thi công lắp điện kế trên máy 
tính bảng: Công nhân gắn điện kế sử dụng máy 
tính bảng để ghi nhận khối lượng vật tư thi 
công, ghi nhận thông tin thiết bị đo đếm,… Kết 
quả công tác lắp đặt, di dời hoặc thay thế điện 
kế được chuyển về bộ phận quản lý tại Điện 
lực qua mạng viễn thông di động ngay khi các 
công tác này được hoàn thành tại hiện trường 
để kiểm tra và ghi nhận thông tin vào chương 
trình CMIS. Chương trình cũng đã ứng dụng 
mã vạch để phân bổ điện kế, cung cấp các 
chức năng hỗ trợ công tác tạm ứng và quyết 
toán vật tư điện kế. Do đó, đã hạn chế được 
các sai sót trong quá trình cập nhật dữ liệu như  
trước đây. 

Ứng dụng thu tiền, chấm nợ trên thiết bị di 
động: Đối với những khách hàng thanh toán 
tiền điện tại nhà, nhân viên thu tiền sử dụng 
thiết bị di động có kết nối với máy in bluetooth 
để in và giao biên nhận thanh toán tiền điện 
cho khách hàng. Khách hàng nhận hóa đơn 
điện tử trên website http://cskh.evnspc.vn. 
Kết quả đến hết tháng 10/2017, các Điện lực 
đã ứng dụng chương trình này thực hiện thu 
được 951.765/952.398 hóa đơn được giao thu 
tại nhà, đạt 99,93%.

Anh Hoàng Ngọc Lương - nhân viên thu 
ngân, Đội quản lý tổng hợp, Điện lực Long 
Thành chia sẻ: “So với hóa đơn giấy trước đây 
thì việc thu tiền điện trên thiết bị di động hiện 
nay đã đem lại rất nhiều tiện ích như: tiết kiện 
được rất nhiều thời gian, lại nhanh chóng, đảm 
bảo an toàn, chính xác và tránh thất thoát tiền 
điện. Do đó, thu ngân viên cũng có nhiều thời 
gian hơn để tư vấn, giải thích những thắc mắc cho  
khách hàng”.

Ứng dụng ghi chỉ số điện kế trên thiết bị di 
động: Tất cả các điện kế chưa có tích hợp hệ 
thống thu thập dữ liệu từ xa đều được nhân 
viên ghi điện ghi nhận chỉ số điện năng tiêu 

thụ trong kỳ thông qua ứng dụng này; đồng 
thời kết nối với máy in bluetooth để in và giao 
khách hàng giấy thông báo tiền điện. Khách 
hàng sẽ được biết ngay sản lượng điện đã tiêu 
thụ trong kỳ và khoản tiền tương ứng cần phải 
trả cho Điện lực. Từ đó, giúp khách hàng có thể 
giám sát việc ghi chỉ số điện kế của nhân viên 
ngành Điện. Trong tổng số 770.453 điện kế bán 
điện cho khách hàng đang vận hành trên lưới, 
ngoài 150.252 điện kế đã tích hợp thiết bị thu 
thập dữ liệu từ xa, có 620.201 điện kế được sử 
dụng chương trình ghi điện trên thiết bị di động 
để ghi nhận điện năng tiêu thụ của khách hàng.

Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ vào công tác kinh doanh tại đơn vị, 
ông Đỗ Xuân Tâm – Phó Giám đốc PC Đồng 
Nai cho biết: “Trong thời gian tới, PC Đồng Nai 
sẽ tiếp tục xây dựng và đưa vào khai thác các ứng 
dụng khác trên thiết bị di động như: Kiểm tra thiết 
bị đo đếm; Kiểm tra sử dụng điện; Quản lý cắt điện 
thu nợ…. nhằm đảm bảo tất cả các tác nghiệp tại 
hiện trường của các bộ phận làm công tác kinh 
doanh điện năng của điện lực đều được thực 
hiện thông qua các ứng dụng phần mềm “CMIS 
Mobile””.
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PC Lâm Đồng trao nhà tình nghia cho gia đình ông Võ Công Luận, huyện Đức 
Trọng,tỉnh Lâm Đồng.

Hạnh phúc sẻ chia
[Thiên phương]

Đi qua vùng đất Nam 
Tây Nguyên mới 
thẩm thấu được hết 
giá trị tình người 
đang ôm mảnh đất 

này vào lòng.
Những ngôi nhà mới được xây 

dựng từ hỗ trợ của Tổng công ty 
Điện lực miền Nam (EVN SPC) 
và UBND tỉnh Lâm Đồng đã giúp 
những gia đình có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn chạm vào ước mơ 
của mình. Căn nhà là ước mơ 
bao đời nay của họ, là ước mơ nối 
tiếp ước mơ của những người dân 
lam lũ, của thế hệ này nối tiếp thế  
hệ sau.

Ông Trần Kim Quang, một 
đời gắn mình với mảnh đất Ka 
Đô, Đơn Dương. Là thương binh 
¼, mảnh đạn găm vào đầu đã 
cướp đi thời trai trẻ của ông. Ông 
lặng lẽ với nỗi đau ấy để nhìn 
cuộc đời chảy qua dưới lòng bàn 
tay mình. Rồi, tuổi trẻ qua đi, 
sức khỏe cũng yếu dần... Đề xây 
dựng một mái ấm, một căn nhà là 
quá tầm tay với của ông. 

Nhận thấy đây là một trường 
hợp cần giúp đỡ để xây dựng nhà, 
Công ty Điện lực Lâm Đồng đã 
phối hợp với UBND huyện Đơn 
Dương xúc tiến việc xây dựng 1 
ngôi nhà cho ông Quang. Ngày 
trao nhà, mảnh đạn ấy vẫn nằm 
im trên cơ thể ông, cái cảm xúc 
giữa mới và cũ đã không còn 
phân định rõ trong người đàn 
ông đã từng chinh chiến qua bao 
làn bom đạn. Ông nhìn vào hư 
không mà không bộc lộ bất kỳ 
một cảm xúc nào. Người chị gái 

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

của ông đã kể cho tôi nghe những tháng ngày mà ông phải đối đầu với 
mảnh đạn, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau chiến 
tranh đã đi qua thân thể của người đàn ông này. Hòa bình đã trở về 
trên 40 năm nhưng đau đáu trong ngôi nhà này vẫn trường tồn một 
nỗi đau chiến tranh, âm thầm và đau đớn. Dường như, chỉ chung tay 
góp sức vào ngôi nhà ấy cũng chưa đủ cho những gì thân thể ông chịu 
đựng. Tôi lặng người trước đôi mắt vô hồn của ông. Cầu mong ông 
cảm nhận được niềm vui ở ngôi nhà mới này.

Vẫn còn đó những cảnh đời với nhiều khó khăn, trắc trở như gia 
đình ông Võ Công Luận (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Bố là liệt 
sĩ, mẹ mang trong mình những di chứng của chiến tranh khiến một 
chân không bao giờ cảm nhận được hơi ấm của đất mẹ. Một mình 
ông gồng gánh cả đại gia đình. Kinh tế khó khăn nhiều lúc khiến ông 
ngã quỵ. Nhưng ông vẫn phải sống cho mình và cả gia đình. Ý chí đã 
giúp ông có thêm nghị lực để vươn lên. Ngày trao nhà cho ông, người 
mẹ như gom hết niềm vui vào mình, với nụ cười của Bà ánh lên trong 
khóe mắt. Đôi chân không lành lặn vẫn nương theo từng góc nhà để 
nghe mùi nhà mới thấm vào trong thớ thịt. Bà như chạm tay vào ước 
mơ của chính mình. Dường như, tôi không đủ dũng cảm để lần theo 
dấu tay trên bức tường ấy. Thấy bà vui mà trong lòng mình dậy sóng. 
Làn sóng của sự hạnh phúc.
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HỖ TRỢ KHẮC PHỤC 
SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN SAU BÃO

[văn hơn]

Công ty Điện lực Bình Thuận hỗ trợ dựng lại các trụ điện bị gãy đổ

Sau khi Cơn bão số 12 đổ bộ vào tỉnh Khánh 
Hòa gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Ngay 
khi bão vừa tan, chiều ngày 13/11/2017, 
Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình 
Thuận) đã điều động 1 đội xung kích gồm 

49 công nhân, kỹ sư có tay nghề cao và 3 xe cẩu 
chuyên dụng, 1 xe tải đến huyện Diên Khánh, tỉnh 
Khánh Hòa để hỗ trợ ngành Điện khôi phục lưới 
điện, nhanh chóng tái lập điện cho người dân. 

 Đội xung kích PC Bình Thuận đã cùng các đồng 
nghiệp ở Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh đã 
nhanh chóng cùng phối hợp, đưa ra các phương án 
đẩy nhanh việc dựng lại các trụ điện bị ngã, khôi 
phục các đường dây trung thế và hạ thế bị hư hỏng.

 Mặc dù thi công khôi phục lưới điện trên địa 
hình khó khăn, phức tạp, thời tiết không thuận lợi, 
mưa to liên tục nhưng với tinh thần khẩn trương và 
quyết tâm, toàn Đội đã hoàn thành công việc trong 
thời gian sớm nhất, đảm bảo kỹ thuật, an toàn, cung 
cấp điện ổn định.

Đội xung kích PC Bình Thuận đã thay được 18 
trụ trung thế 12m, 4 trụ hạ thế 8,4m bị gãy đổ, kéo 
căng lại 17,7 km dây dẫn trung thế, 4,2 km dây dẫn 
hạ thế, sửa chữa 4 trạm biến áp, đóng điện đưa vào 
vận hành an toàn 7 trạm biến áp, cấp điện lại cho 
hơn 500 hộ dân. 
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Triển khai giải pháp 
ngăn ngừa tai nạn điện
[nguyễn Duy Thiện]

Công nhân Điện lực phát tờ rơi hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, 
tiết kiệm

Tổng công ty 
Điện lực miền 
Nam (EVN 
SPC) đã triển 
khai nhiều giải 

pháp tuyên truyền đến 
người dân việc sử dụng 
điện an toàn, hiệu quả, 
đồng thời ngăn ngừa các 
tai nạn điện với khách 
hàng, nhất là khu vực 
chong đèn thanh long và 
nuôi tôm.

Trong thời gian vừa 
qua, trên địa bàn quản lý 
của EVN SPC đã xảy ra 
nhiều vụ tai nạn tại phần 
lưới điện hạ áp thuộc tài 
sản do khách hàng quản 
lý (sau công tơ điện), 
nhất là các trường hợp 
chong đèn ở nơi trồng 
thanh long và khu vực 
nuôi tôm.

Vì vậy, EVN SPC yêu 
cầu các Công ty Điện lực 
phải đề cao và tập trung 
đẩy mạnh các giải pháp 
tuyên truyền sử dụng 
điện an toàn, hiệu quả 
cho người dân bằng hình 
ảnh như tờ rơi, video, 
clip với các nội dung 
phong phú, đa dạng, dễ 
hiểu. Đặc biệt, với các tai 
nạn trong sử dụng điện 
cần đưa ra các cảnh báo, 
hình ảnh để thể hiện sự 
nguy hại nghiêm trọng 

đến sinh mạng, vật chất, đời sống của người dân, từ đó hạn 
chế tâm lý chủ quan khi vận hành, sử dụng các thiết bị điện.

Phối hợp cùng với chính quyền địa phương các cấp lồng 
ghép các hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm điện và an toàn 
trong chong đèn thanh long và nuôi tôm trong các buổi họp 
dân phố, họp tổ hay các buổi sinh hoạt của địa phương.

Đồng thời, các Công ty Điện lực thành viên cũng tăng 
cường hướng dẫn, phổ biến cho các hộ dân trồng thanh long 
và nuôi tôm về các biện pháp kỹ thuật, an toàn trong quá 
trình sử dụng điện để có thể bảo vệ mình và nhận thức được 
mức độ nguy hiểm nếu không áp dụng đúng các yêu cầu về 
an toàn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các Công ty Điện lực cần phối hợp cùng 
với Sở Công Thương để tham mưu cho UBND các tỉnh, ban 
ngành địa phương cùng tuyên truyền nhân rộng các mô hình 
sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở các tỉnh Bình 
Thuận, Long An hay mô hình sử dụng gối đỡ con lăn thay thế 
gối đỡ chữ U và chỉnh đồng trục dàn quạt trong nuôi tôm tại 
tỉnh Sóc Trăng để bà con áp dụng tham khảo.
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Thời gian qua, ngành Điện tỉnh Tây Ninh đã đồng lòng, vượt khó 
thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa, trong đó có mô hình “Thắp 
sáng đường quê" phục vụ người dân ở các xã khó khăn, vùng sâu, 
biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Thắp sáng những vùng quê
[Đình Quý]

3-4 năm về trước, cuộc sống của người dân trong 
xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
gặp rất nhiều khó khăn do thiếu điện sinh hoạt. 
Việc đi lại vào buổi tối của người dân cũng bị hạn 
chế do lo lắng về an ninh trật tự và tai nạn giao 
thông… Trăn trở về điều đó, bà Nguyễn Thị Lan lúc 
đó là Bí thư Đoàn xã Phước Chỉ đã đề xuất và nhận 
được sự đồng thuận phối hợp thực hiện công trình 
thanh niên mang tên “Thắp sáng đường quê” với 
Chi đoàn Điện lực huyện Trảng Bàng. Chỉ một thời 
gian ngắn ra quân, 1,8 km đường điện đã được Điện 
lực kéo đến tận nhà cho hàng chục hộ dân có hoàn 
cảnh khó khăn, hộ đồng bào DTTS ở xã biên giới 
Phước Chỉ. Điện về, đời sống người dân đổi thay 
từng ngày.

Từ mô hình công trình “Thắp sáng đường quê” 
có sức lan tỏa của xã Phước Chỉ, các địa phương 
khác ở Tây Ninh đã tổ chức nhân rộng ngay tại địa 
phương mình. Những ánh đèn điện sáng sau đó đã 
“lan” nhanh đến ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện 
Tân Biên. Chị Lê Thị Oanh, ngụ ấp Bàu Rã phấn 
khởi: “Có điện, con cái chúng tôi có điều kiện học tập, 
sinh hoạt tốt hơn, còn người lớn cảm thấy an toàn hơn 
mỗi khi đi lại vào ban đêm”. Đến nay, cùng với quyết 
tâm đưa ánh điện đến với người dân vùng sâu, khu 
vực biên giới, vùng đồng bào DTTS, các đoàn viên, 
thanh niên Công ty Điện lực Tây Ninh và các địa 
phương đã thực hiện hàng loạt công trình “Thắp 
sáng đường quê” tại 9 huyện, thành phố của tỉnh 
Tây Ninh với hơn 310 km đường nông thôn được 
thắp sáng. Các công trình ý nghĩa với trị giá hơn 
năm tỷ đồng đã và đang tạo nên diện mạo mới cho 
vùng nông thôn các xã biên giới.

Tại khu dân cư Chàng Riệc ở ấp Chàng Riệc, xã 
biên giới Tân Lập, huyện Tân Biên, nơi có hơn 61 
trong số 300 hộ dân là đồng bào DTTS sinh sống 
như: Chăm, Tà Mun, Nùng, Mường... cũng được 
ngành Điện kéo điện lưới quốc gia phục vụ, ngay 
từ những ngày đầu lập ấp. Các hộ dân còn được 
cung cấp nhà ở, đất sản xuất, có các công trình thiết 
yếu như trường học, bệnh viện, chợ,... Là một trong 
những tỉnh đầu tiên tiếp nhận lưới điện nông thôn 

Công nhân Điện lực hổ trợ gắn đèn chiếu sáng công cộng  

đến nay, tỉnh Tây Ninh đã đưa điện đến gần như 
toàn bộ số hộ dân khu vực nông thôn, đồng bào 
DTTS và vùng miền núi.

Trong giai đoạn 2014 - 2017, Đoàn Thanh niên 
Công ty Điện lực Tây Ninh đã thực hiện 29 công 
trình “Thắp sáng đường quê”. Ngoài ra, các Điện 
lực địa phương trên toàn tỉnh chủ động phối hợp 
với các huyện, thành đoàn tổ chức thi công kéo điện 
với chi phí do địa phương và người dân đóng góp. Bí 
thư Ðảng ủy xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu) 
Huỳnh Thị Ái Lê cho biết: “Xã Chà Là là một trong 
những địa phương có phong trào xây dựng nông thôn 
mới sôi nổi, đạt kết quả cao. Có được điều đó là nhờ sự 
nỗ lực, tâm huyết của các bạn trẻ”.

Ðến nay, nhiều tuyến đường liên xã, các tuyến 
đường giao thông nông thôn khu vực vùng sâu, xã 
biên giới, vùng đồng bào DTTS đã được kéo điện 
làm thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống của 
người dân. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Võ Quốc 
Khánh chia sẻ thêm: “Trong nhiệm kỳ tới (2017-2022), 
những công trình này sẽ tiếp tục được nhân rộng về quy 
mô cũng như chất lượng, qua đó góp phần xây dựng 
nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 
bào DTTS và miền núi ở Tây Ninh”.
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6 nguyên tắc vàng 
của các Đội Hotline
[Quang vinh]

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa vào hoạt động chính thức 6 Đội 
Hotline (Đội thi công - sửa chữa điện nóng) để phục vụ cho các khu vực 
trọng điểm.

Trước đây, khi thi công 
sửa chữa lưới điện, các 
đơn vị điện lực phải cắt 
điện (gọi là cắt điện có 
kế hoạch) và làm việc 

trên hệ thống không mang điện 
để đảm bảo an toàn cho công 
nhân. Điều này làm ảnh hướng 
đến việc sử dụng điện của khách 
hàng, người sử dụng điện… Với 
mục tiêu hiên đại hóa lưới điện, 
nâng cao độ ổn định và tin cậy 
trong cung cấp điện, nhiều đơn 

vị điện lực trên cả nước đã đẩy 
mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật và công nghệ mới 
vào hoạt động quản trị, điều hành 
và sản xuất, kinh doanh. Trong 
đó, việc thành lập các Đội Hotline 
tại các Công ty Điện lực là một  
điển hình.

Đi tiên phong trong việc thi 
công sửa chữa điện nóng tại Việt 
Nam phải kể đến Tổng công 
ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh 

(EVN HCMC), cùng với việc đầu 
tư lưới điện ở nhiều khu vực trên 
địa bàn đạt tiêu chí N-1, EVN 
HCMC đã trở thành đơn vị tốt 
nhất trong 5 Tổng công ty phân 
phối điện của cả nước thực hiện 
chỉ số SAIDI (tổng thời gian mất 
điện khách hàng bình quân) 
trong 9 tháng đầu năm 2017 là 
211 phút/khách hàng. Bên cạnh 
đó, EVN HCMC còn tham gia 
đào tạo về sửa chữa điện nóng 
cho nhiều đơn vị điện lực trong 

Đội Hotline PC Đồng Nai trong một lần thi công sửa chữa điện nóng ở TP. Biên Hòa. Ảnh: HT Hợp

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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Mỗi cá nhân đều phải chuẩn bị thật kỹ trang thiết bị bảo hộ trước khi tiến vào khu vực 
mang điện. Ảnh: HT Hợp

cả nước.

Thực hiện chủ đề năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 
“Đẩy mạnh Khoa học Công nghệ”, trong năm nay, Tổng công ty Điện 
lực miền Nam (EVN SPC) quyết tâm đưa 9 Đội Hotline vào hoạt động 
trong năm nay. Đầu tiên là Đội Hotline của Công ty TNHH MTV 
Điện lực Đồng Nai (Đội Hotline PC Đồng Nai) được chính thức hoạt 
động từ tháng 3/2017, tiếp theo cho đến hiện nay là các Đội Hotline ở 
Đồng Tháp, Bình Dương, Long An và Tiền Giang.

Ưu điểm của sửa chữa điện nóng chính là việc thi công - sửa chữa 
lưới điện, cũng như các hoạt động bảo dưỡng, đấu nối, thay thế các 
thiết bị trên lưới điện sẽ được tiến hành ngay trên đường dây, thiết bị 
đang mang điện và vẫn cấp điện bình thường cho khách hàng. Vì vậy 
sẽ có tác dụng ngăn ngừa và hạn chế sự cố lưới điện, đồng thời giảm 
thời gian cắt điện đến mức thấp nhất nhằm nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện đảm bảo chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của khác hàng sử dụng điện. Đây cũng là chủ trương thực hiện 
nhằm đổi mới công nghệ trong điều hành sản xuất kinh doanh, nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng; đồng thời đáp ứng được 
các yêu cầu về chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

 Được thành lập từ tháng 3/2017, đến nay Đội Hotline PC Đồng 

Nai đã có 160 lượt thi công - sửa 
chữa điện nóng, giảm được thời 
gian mất điện là 14.160 phút, số 
khách hàng không bị mất điện 
là 224.000 hộ (nếu so sánh với 
phương pháp làm việc phải cắt điện).

Tuy nhiên, để đảm bảo an 
toàn trong suốt quá trình thực 
hiện là những thách thức không 
hề nhỏ. Người thợ phải luôn làm 
việc trong môi trường có yếu tố 
nguy hiểm: Làm việc trên cao, 
xung quanh luôn tồn tại dòng 
điện có hiệu điện thế lên đến 22-
35 ngàn vôn (vượt qua mức có 
thể gây nguy hiểm cho tính mạng 
con người hàng ngàn lần), chỉ một 
sơ suất nhỏ xảy ra là mất mạng. 
Bên cạnh đó, trong suốt quá trình 
làm việc, người  thợ phải mang - 
mặc các trang bị bảo hộ lao động 
rất nặng nề, vướng víu.

Theo Đội trưởng Đội sửa 
chữa điện nóng PC Bình Dương 
Lê Quang Quý, an toàn là trên 
hết và không để xảy ra tai nạn 
thì mỗi cá nhân và toàn đội phải 
luôn tuân thủ 6 nguyên tắc vàng:

- Thứ nhất, bọc cách điện 
xung quanh vật mang điện trên 
đường di chuyển và xung quanh 
nơi làm việc;

- Thứ hai, thao tác theo trình 
tự lắp đặt từ dưới lên trên, từ gần 
cho đến xa. Và khi tháo dỡ thì 
ngược lại;

- Thứ ba, luôn đảm bảo 2 lớp 
cách điện;

- Thứ tư, chỉ làm việc trên 
cùng 1 pha;

- Thứ năm, tất cả các trình tự 
- công việc phải được kiểm soát;

- Thứ sáu, tự tin.
Đội trưởng Lê Quang Quý 

tâm sự: “Mặc dù anh em đã được 
đào tạo, sát hạch cẩn thận và được 
trang bị các dụng cụ, phương tiện 
và bảo hộ lao động tốt nhất, nhưng 
quan trọng khi làm việc là phải tập 
trung, tự tin mới có thể đảm bảo an 
toàn cho bản thân, đồng nghiệp và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tiêu chí N-1 là một tiêu chí phục vụ quy hoạch, thiết kế, 
đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống điện đảm bảo khi có 
sự cố một phần tử xảy ra trong hệ thống điện hoặc khi một 
phần tử tách khỏi vận hành để bảo dưỡng, sửa chữa thì hệ 
thống điện vẫn vận hành ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn 
vận hành, giới hạn vận hành cho phép và cung cấp điện an 
toàn, liên tục.
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Ra mắt Đội thi công sửa chữa 
điện Hotline PC Bình Dương
[Quang vinh]

Ngày 15/11/2017, Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) đã tổ chức 
Lễ ra mắt Đội thi công sửa chữa điện nóng (Hotline).

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC - Nguyễn Văn Hợp phát biểu tại Lễ ra mắt Đội Hotline PC Bình Dương

Đến dự buổi lễ có sự hiện diện của ông 
Hồ Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Công 
Thương tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn 
Văn Hợp - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), lãnh 
đạo PC Bình Dương và các Phòng, Ban, Điện lực 
trực thuộc.

Theo ông Nguyễn Trung Thu - Phó Giám đốc 
PC Bình Dương, sau thời gian chuẩn bị, từ ngày 
15/11/2017, Đội Hotline PC Bình Dương sẽ chính 
thức triển khai công tác sửa chữa điện nóng trên 
địa bàn tỉnh Bình Dương không cần cắt điện trên 
lưới điện từ 35kV trở xuống, và thông tin đến khách 
hàng sử dụng điện và các đơn vị xây lắp điện trên 

địa bàn tỉnh để phối hợp triển khai công tác thi công 
- sửa chữa điện nóng trong thời gian tới. 

Việc đưa vào hoạt động  các Đội Hotline của 
EVN SPC là một hoạt động thiết thực với chủ đề 
của năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 
“Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, với ý nghĩa ngăn 
ngừa và hạn chế sự cố lưới điện, giảm thời gian 
cắt điện đến mức thấp nhất nhằm nâng cao độ tin 
cậy cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khác hàng sử 
dụng điện. Đây cũng là chủ trương thực hiện nhằm 
đổi mới công nghệ trong điều hành sản xuất kinh 
doanh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 
và đảm bảo an toàn trong công tác thi công, sửa 

TRI ÂN KHÁCH HÀNG
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ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN
MÙA VỤ THANH LONG 
[Thành Đức - Điện lực hàM Tân]

Hiện nay, tại Bình Thuận đã bắt đầu mùa vụ 
thanh long, cũng là thời điểm phụ tải đỉnh ở 
các tuyến đường dây trung thế 22kV có khách 
hàng sử dụng điện chong đèn thanh long. Nắm 

bắt được tình hình thực tế, Điện lực Hàm Tân, Công ty 
Điện lực Bình Thuận đã chủ động triển khai kiểm tra 
đo nhiệt độ mối nối trên lưới điện ở các tuyến đường 
dây trung thế có phụ tải khách hàng chong đèn thanh 
long vào thời gian cao điểm từ 22h00 đến 05h00. 

Điện lực tập trung kiểm tra lưới điện trục chính, ở 
các mối nối, tiếp xúc thiết bị như: Các mối nối tiếp xúc 
đầu cáp ngầm lộ ra 22kV với đường dây trên không, cở 
đầu cáp ngầm với các đầu cực MC ở các đầu phát tuyến 
22kV. Các tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn REC, 
LBS, LBF, DS, LTD, mối nối lèo trên lưới điện... Với 
mong muốn giảm suất sự cố, đảm bảo độ tin cậy cung 
cấp điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định trên các tuyến 
đường dây 22kV, công nhân Điện lực không quản ngại 
khó khăn tham gia kiểm tra đo nhiệt độ các mối nối 
giữa đêm khuya đến sáng sớm để kịp hoàn thành khối 
lượng công việc theo kế hoạch đề ra. Sau kiểm tra, Điện 
lực tập trung xử lý ngay các mối nối phát nhiệt vượt quá 
quy định, tổng hợp ngay các vị trí có mối nối phát nhiệt 
và lập kế hoạch xử lý để đảm bảo lưới điện vận hành an 
toàn, cung cấp điện liên tục, ổn định cho khách hàng.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trước khi thi 
công trên đường dây đang mang điện

Chủ tịch kiêm TGĐ EVN SPC trao Quyết định thành lập 
và tặng hoa chúc mừng Đội Hotline PC Bình Dương

Công nhân Điện lực kiểm tra lưới điện tại vườn thanh long

chữa lưới điện, cũng như các hoạt động bảo 
dưỡng, đấu nối, thay thế các thiết bị trên lưới 
điện.

Chúc mừng Đội Hotline PC Bình Dương 
chính thức đi vào hoạt động, ông Nguyễn 
Văn Hợp - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
EVN SPC nhấn mạnh: “Việc xây dựng và 
vận hành các Đội Hotline là xu thế tất yếu, và 
đã được ngành Điện trên thế giới triển khai từ 
những năm 1970. Thi công, sửa chữa điện nóng 
đã, đang liên tục được đầu tư, phát triển về số 
lượng lẫn công nghệ do hiệu quả mang lại rất 
lớn. Đưa các Đội Hotline vao hoạt động là một 
mục tiêu mang tính chiến lược của EVN SPC 
nhằm hiện đại hóa lưới điện, nâng cao độ ổn 
định và tin cậy trong cung cấp điện, nâng cao 
chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng năng suất  
lao động.”

Ngay sau Lễ ra mắt, Đội Hotline PC Bình 
Dương đã triển khai công tác sửa chữa lưới 
điện (thay sứ cách điện) trên đường dây 
22kV đang vận hành bình thường của nhánh 
Nguyễn Tri Phương trong thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
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Triển khai các hoạt động trong 
tháng “Tri ân khách hàng” năm 
2017, Công ty TNHH MTV 
Điện lực Đồng Nai (PC Đồng 
Nai) đã thực hiện thi công 9 
công trình “Thắp sáng đường 

quê” tại các huyện Định Quán, Thống 
Nhất, Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Khánh, 
Nhơn Trạch và Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai).

Các công trình “Thắp sáng đường quê” 
được ngành Điện Đồng Nai ưu tiên thực 
hiện tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực 
còn nhiều khó khăn chưa có hệ thống đèn 
đường chiếu sáng. Theo đó, các điện lực 
đã chủ động phối hợp với chính quyền 
địa phương khảo sát thực tế, lựa chọn các 
khu vực phù hợp để triển khai thi công. 
100% chi phí về vật tư, thiết bị như (dây 
dẫn, đèn compact, bộ giá đỡ, chóa, chuôi 
đèn) và nhân công thực hiện được PC Đồng 
Nai hỗ trợ. Tổng chiều dài của 9 công trình 
này là gần 6,5 km với tổng chi phí là 203  
triệu đồng.

Chương trình “Thắp sáng đường quê” 
là một trong những hoạt động hướng đến 
cộng đồng của PC Đồng Nai nhằm thể 
hiện lòng tri ân với khách hàng sử dụng 
điện đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đồng hành 
cùng Công ty trong những năm qua. Đồng 
thời, PC Đồng Nai cũng mong muốn qua 

Đầu tư hơn 200 triệu đồng
thắp sáng đường quê
[hoàng hợp]

Công nhân Điện lực Nhơn Trạch hổ trợ thi công hệ 
thống đèn đường chiếu sáng tại ấp Thanh Minh, xã 
Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

hoạt động này nhằm góp phần đảm bảo 
an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai.
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Ngày ra quân 
sửa chữa điện Hotline

[lan chi]

Khác với sửa chữa điện truyền thống là 
phải cắt điện mới có thể sửa chữa hoặc 
thay thế thiết bị điện trên đường dây 
điện trung thế, với công nghệ mới này, 
việc sửa chữa nói trên sẽ được thực hiện 
trên đường dây đang mang điện, từ đó 

khách hàng sử dụng điện sẽ không bị mất điện khi 
công tác.

Sáng ngày 9/11/2017, Đội thi công sửa chữa điện 
Hotline (đội Hotline) Công ty Điện lực Đồng Tháp 
(PC Đồng Tháp) đã thực hiện công tác sửa điện 
hotline tại trụ 57 tuyến 472CL trên đường Đặng 
Văn Bình và trụ 25 tuyến 476CL trên đường Lê Đại 
Hành , thành phố Cao Lãnh. Đội đã tiến hành lắp 
đặt kẹp quai nhánh rẽ đấu nối vào trạm biến áp 

Anh Nguyễn Minh Trí điều khiển xe gàu đưa hai 
công nhân của đội di chuyển đến vị trí công tác trên 
đường dây 22kV đang có điện, từ vị trí công tác cách 
mặt đất hơn 10 mét. Mặc dù đã được trang bị găng 
tay cách điện nhưng hai công nhân trong gàu cẩn 
thận dùng lớp nhựa cách điện ốp vào đường dây, rồi 
dùng thêm thảm cách điện phủ lên những điểm hở 
đề phòng phóng điện. Sau đó, hai nhân viên bắt đầu 
gọt vỏ dây bọc để lắp kẹp quai.  Từ các điểm đấu 
nối sẵn này sẽ được kết nối trực tiếp vào trạm biến 
áp mới để cung cấp điện cho các hộ dân. Công việc 
của đội hotline chỉ diễn ra trong khoảng 45 phút.

Anh Hứa Thanh Tâm - Đội trưởng đội thi công 
sửa chữa điện hotline PC Đồng Tháp đã chia sẻ: 
“Anh em công nhân đội Hotline chúng tôi đã được đào 
tạo bài bản và khoa học, giai đoạn đầu khi thực hiện 
công việc chúng tôi chưa tự tin khi phải tiếp xúc trực 
tiếp với lưới điện 22kV. Tuy nhiên, với trang thiết bị mua 
từ các nước tiên tiến trên thế giới và đã có thời gian trải 
nghiệm thực tế, đến nay anh em đội hotline chúng tôi 
đã tự tin, thực hiện công việc một cách thuần thục và 
chuyên nghiệp”.

Được biết đội thi công sửa chữa điện hotline được 
tham gia đào tạo từ ngày 03/7/2017đến 29/9/2017 tại 

Thao tác sửa chữa của của đội hotline chỉ diễn ra trong khoảng 45 phút

trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh. Sau 
nhiều tháng học tập, huấn luyện thực hành trên các 
thiết bị dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Mỹ.  
Các công nhân đã nắm bắt kiến thức và thuần thục 
các kỹ thuật trong thi công, sửa chữa lưới điện. Các 
kỹ năng thao tác, bảo quản phương tiện, dụng cụ 
hotline bảo đảm hiệu quả, an toàn cao nhất đáp ứng 
nhiệm vụ được giao.

bản tin evn spc tháng 11/2017        19 



Sáng 17/11/2017, nhiều người dân ở ấp 2, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho thấy rất 
ngạc nhiên khi chứng kiến toán công nhân điện lực trong màu áo da cam đang 
tất bật thi công dựng cột, kéo dây và đấu nối ngay trên đường dây điện “cao 
áp” trước Phòng khám đa khoa Dân Quý mà trong nhà mình vẫn có điện, khác 
hẳn với những lần trước đó.

LẮP TRẠM CHUYÊN DÙNG 
KHÔNG CẦN CẮT ĐIỆN
[Quang vinh]

Hỏi ra mới biết, Công ty Điện 
lực Tiền Giang (PC Tiền 
Giang) đang triển khi công 
nghệ thi công - sửa chữa điện 
nóng (Hotine) để lắp đặt mới 

trạm biến áp chuyên dùng 160kVA cho 
khách hàng, một ứng dụng công nghệ 
mới thực hiện trên đường dây tải điện 
đang vận hành cung cấp điện bình 
thường.

Đây cũng là nội dung trong buổi ra 
mắt, giới thiệu hoạt động sửa chữa điện 
nóng của PC Tiền Giang, một trong 
nhiều hoạt động ý nghĩa mà ngành 
Điện phía Nam triển khai trong năm 
chủ đề “Đẩy mạnh Khoa học Công 
nghệ” của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam.

Ông Nguyễn Điền Khoán - Phó 
Giám đốc PC Tiền Giang cho biết: “Với 
trang thiết bị hotline này, ở các khu vực 
lưới điện cho phép xe tải 5 tấn vào được, 
trong điều kiện thời tiết nắng ráo thì Đội 
Hotline sẽ triển khai thi công không cần 
cắt điện. Điều này có ý nghĩa lớn trong 
việc đảm bảo cung cấp điện liên tục cho 

khách hàng. Từ ngày 17/11, Đội Hotline 
của PC Tiền Giang sẽ chính thức hoạt 
động để phục vụ thi công - sửa chữa điện 
nóng không cắt điện trên địa bàn tỉnh”.

Cũng theo ông Khoán, để đáp ứng 
yêu cầu cung cấp điện liên tục, ổn định, 
trong những năm qua, ngành Điện đã 
từng bước đầu tư phương tiện kỹ thuật 
để có thể làm việc trên lưới điện mà 
không cần cắt điện. Cụ thể, năm 2016 
đầu tư công nghệ rửa sứ online (rửa sứ 
cách điện trên đường dây điện đang 
vận hành), và năm nay tiếp tục triển 
khai các Đội Hotline để phục vụ việc 
bảo trì, bảo dưỡng, xây dựng mới, sửa 
chữa điện trên đường dây đang mang 
điện giúp ngăn ngừa và loại trừ nhanh 
chóng các nguy cơ sự cố trên lưới điện, 
từ đó hạn chế gián đoạn sử dụng điện 
của doanh nghiệp, người dân.

Chúc mừng PC Tiền Giang đưa Đội 
Hotline vào hoạt động góp phần nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà, 
ông Nguyễn Văn Công – Phó Giám 
đôc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang 
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Thi công đấu nối trạm biến áp chuyên dùng không cắt điện

yêu cầu: “Hoạt động sửa chữa điện nóng 
là công việc có nhiều nguy hiểm, vì vậy PC 
Tiền Giang và CBCNV của Đội Hotline 
cần tăng cường đào tạo, học tập để đảm 
bảo chất lượng công việc và nâng cao độ 
an toàn cho anh em thi công”.

Cũng tại buổi Lễ ra mắt, các đại biểu 
tham dự, khách hàng và người dân 
khu vực xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho 
đã chứng kiến tận mắt Đội Hotline PC 
Tiền Giang đã thực hiện các công đoạn: 
Dựng cột, lắp đặt đà, sứ cách điện, đấu 
nối trạm 160 kVA Phòng khám đa khoa 
Dân Quý vào phát tuyến 473 thuộc 

trạm 110kV Mỹ Tho 2 đang mang 
điện, và đóng điện thành công cấp điện 
ngay trong buổi sáng 17/11.

Ngay nuổi đầu ra quân, một trạm 
biến áp của khách hàng được Đội 
Hotline PC Tiền Giang lắp đặt và đóng 
điện vận hành rất nhanh, không cần 
mất khoảng thời gian tối thiểu 5 ngày 
để thông báo cắt điện như trước đây. 
Bên cạnh đó, còn có ý nghĩa rất tích 
cực, vừa đảm bảo độ tin cậy cung cấp 
điện, nâng cao chỉ số tiếp cận điện 
năng, vừa thể hiện sự tận tâm - trách 
nhiệm, Tri ân đến khách hàng.
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Hội nghị khách hàng (KH) sử dụng điện 
được các đơn vị trực thuộc Công ty Điện 
lực Đồng Tháp tổ chức thường niên với 
mục tiêu lắng nghe ý kiến KH. Từ đó, 
ngành Điện sẽ đưa ra những giải pháp 

phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dựng 
niềm tin của ngành Điện với KH.

Nằm trong chuỗi hoạt động “Tri ân khách hàng”, 
trong tháng 10/2017, Hội nghị KH được Công ty 
Điện lực Đồng Tháp tổ chức tại 12 Điện lực trực 
thuộc. Đây là dịp gặp gỡ giữa KH và ngành Điện, tri 
ân sự hợp tác của KH đồng thời lắng nghe những ý 
kiến đóng góp, trao đổi. Và, đây cũng là dịp để KH 
thấu hiểu những nỗ lực của ngành Điện nói chung 
và của Công ty Điện lực Đồng Tháp nói riêng.

Từ Hội nghị KH sử dụng điện của Điện lực Châu 
Thành, lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Tháp đã 
lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của 
KH sử dụng điện. Qua đó lãnh đạo Công ty Điện 
lực Đồng Tháp đã trực tiếp chỉ đạo Điện lực Châu 
Thành tính toán, cải tiến nâng cao chất lượng phục 
vụ KH bằng nhiều giải pháp hiệu quả hơn.

Là một KH lâu năm của ngành Điện, ông 
Nguyễn Quang Nhường - chủ cơ sở sản xuất nước 
đá cây Tám Nhường thuộc địa bàn ấp Tân Quới, 
xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành cho biết: 
“Những năm qua, ngành Điện rất nỗ lực trong việc cải 
thiện chất lượng dịch vụ thông qua những ý kiến đóng 
góp của KH tại hội nghị KH sử dụng điện. Tôi nghĩ 
đây là một cách làm hay, vì qua hội nghị đã có, nhiều ý 
kiến trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, nâng 
cao độ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa KH và ngành 
Điện. Tôi hy vọng, hội nghị sẽ được tổ chức liên tục, 
định kỳ, đảm bảo cho KH sử dụng điện được đóng góp 
ý kiến của mình, giúp ngành Điện ngày càng hoàn thiện 
hơn, cung cấp những dịch vụ chất lượng cao hơn”.

Theo đánh giá chung của các đại biểu tham dự 
hội nghị, trong những năm qua, chất lượng dịch vụ 
KH của Công ty Điện lực Đồng Tháp thể hiện sự 
chuyên nghiệp và đúng quy trình, tuân thủ chặt 
chẽ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng mua 
bán điện. Chất lượng điện năng ngày càng ổn định, 
quy trình xử lý sự cố nhanh chóng, thái độ phục 
vụ của cán bộ, công nhân ngành Điện rất tốt, được  
KH tin tưởng.

Lắng nghe ý kiến
[hoài Minh]

Công nhân Điện lực sửa chữa hệ thống điện cho hộ dân.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV xay xát 
Lộc Phước trên địa bàn ấp Phú Bình, xã Phú Long, 
huyện Châu Thành cho biết: “Hội nghị KH hàng 
năm là cơ hội cho chúng tôi có thể đóng góp nhiều ý 
kiến thiết thực cho ngành Điện. Với các KH là doanh 
nghiệp sản xuất lớn thì việc nâng cao chất lượng sử dụng 
điện hàng năm là rất cần thiết. Tôi rất mong thông qua 
những chia sẻ, những nhu cầu KH đề xuất tại hội nghị 
này sẽ được Công ty Điện lực Đồng Tháp thực hiện tốt 
để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ về điện”.

Với mong muốn có cái nhìn toàn diện hơn 
về dịch vụ đã cung cấp cho KH, các đơn vị Điện 
lực trực thuộc còn tiếp nhận góp ý, nhận xét của 
KH qua “Phiếu thăm dò ý kiến KH”, trong đó có 
những ý kiến đóng góp về thái độ và chất lượng  
phục vụ KH.

Có thể nói, Hội nghị KH sử dụng điện hàng 
năm là dịp để các đơn vị ngành Điện được tiếp thu, 
trao đổi với các đơn vị, doanh nghiệp, các KH sử 
dụng điện về chất lượng điện năng, các dịch vụ của 
ngành Điện và đặc biệt là thái độ phục vụ của cán 
bộ công nhân viên ngành Điện. Đây cũng là một 
trong những kênh giao tiếp giúp ngành Điện giải 
quyết nhanh các yêu cầu của KH, nâng cao uy tín 
và hình ảnh trong cộng đồng xã hội.
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Khuyến khích 
thanh toán tiền điện 
qua ngân hàng

Công ty TNHH MTV Điện lực 
Đồng Nai (PC Đồng Nai) sẽ tổ 
chức chương trình “Quay số 
trúng thưởng” dành cho khách 
hàng sinh hoạt thanh toán tiền 

điện qua ngân hàng và các tổ chức thanh 
toán trung gian trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Tên khách hàng trúng thưởng sẽ được đăng 
thông báo công khai trên Báo Đồng Nai và 
Báo Lao động Đồng Nai sau khi kết thúc 
chương trình.

Đây là hoạt động nhằm khuyến khích 
khách hàng sử dụng điện thực hiện việc 
thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các 
tổ chức thanh toán trung gian, được tổ chức 
trong tháng Tri ân khách hàng năm 2017.

Đối tượng của chương trình quay số là 
khách hàng dùng điện sinh hoạt thanh toán 
tiền qua hệ thông ngân hàng và tổ chức trung 
gian đang hợp tác với Công ty TNHH MTV 
Điện lực Đồng Nai: Ngân hàng BIDV, VIB, 
ABbank, Vietinbank, Vietcombank, HDbank, 
Sacombank, Agribank, LienVietPostbank, 
MBBank, và các tổ chức trung gian: Viettel, 
MoMo, Payoo, VNPay.

PC Đồng Nai cho biết, để chuẩn bị cho 
kế hoạch tổ chức, PC Đồng Nai đã ban hành 
Thể lệ chương trình, được Sở Công Thương 
tỉnh Đồng Nai xác nhận, đồng thời đăng tải 
thông tin trên các phương tiện thông tin đại 
chúng: báo, đài truyền hình, Facebook Công 
ty, website...

Trong quá trình quay thưởng, PC Đồng 
Nai sẽ lọc dữ liệu và đưa các khách hàng vào 
chương trình quay số tự động theo phân loại 
10 ngân hàng và 4 tổ chức trung gian.

Quá trình quay số trúng thưởng sẽ được 
thực hiện công khai theo từng ngân hàng, 
tổ chức trung gian để tìm ra 10 giải nhì cho 
mỗi ngân hàng, tổ chức trung gian (trị giá 
2.000.000đ/giải). Việc quay số sẽ được thực 
hiện lần lượt theo từng ngân hàng, tổ chức 
trung gian cho đến khi quay số hết số lượng 
14 ngân hàng, tổ chức trung gian để tìm ra 
140 giải nhì.

Tiếp đó, số lượng khách hàng còn lại (đã 
trừ khách hàng trúng giải nhì) của tất cả các 
ngân hàng, tổ chức trung gian sẽ được tiếp 
tục quay số lần 2 để chọn ra 1 giải đặc biệt.

Các giải khuyến khích bao gồm các khách 
hàng tham dự trực tiếp tại chương trình trao 
giải sẽ được tham gia để chọn ra 14 giải 
khuyến khích (trừ khách hàng đã trúng giải 
đặc biệt, giải nhì).

Điều kiện, khách hàng sinh hoạt thanh 
toán qua ngân hàng tối thiểu một tháng có 
mặt tham dự buổi trao giải, cung cấp chứng 
minh nhân dân (bản chính và nhân viên của 
Điện lực chụp lại bản lưu), không còn nợ tiền 
điện. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng 
Nai trực tiếp bố trí nhân sự tiếp nhận thông 
tin khách hàng tham dự và kiểm tra tính xác 
thực trên hệ thống quản lý để nhập cơ sở dữ 
liệu (thông tin khách hàng) phục vụ công tác 
quay số tự động ngay buổi lễ.

Danh sách khách hàng được tham gia 
chương trình quay số trúng thưởng sẽ chốt 
đến ngày 22/12/2017, trên hệ thống quản lý 
thông tin khách hàng của PC Đồng Nai.

[Đình hoàng]
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TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Tình trạng người dân nông thôn tại một số xã, 
phường tại tỉnh Long An đang sử dụng điện giá 
cao nhưng chất lượng điện năng kém qua hình 
thức câu phụ (câu đuôi, chia hơi) sau công tơ 
chính của khách hàng sử dụng điện. Đây là một 
trong những bức xúc của người dân khi có nhu 

cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao và cũng là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu mà ngành Điện đề 
ra trong công tác chăm sóc khách hàng. Để khắc phục tình 
trạng trên, Công ty Điện lực Long An đã triển khai thực hiện 
công tác xóa hộ câu phụ, để tất cả khách hàng đều được sử 
dụng điện lưới quốc gia với chất lượng ổn định, bảo đảm lợi 
ích và công bằng của người dân khi sử dụng điện.

Trong năm 2017, Điện lực Tân An đã thực hiện lộ trình 
xóa hộ sử dụng điện câu phụ sau công tơ chính, với tổng chiều 
dài đường dây hạ áp là 6,6km; chi phí gần 1,6 tỷ đồng. Điện 
lực đang tiếp nhận hồ sơ và tiến hành giải quyết gắn điện kế 
kịp thời cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng điện tại các 
khu vực có đường dây hạ thế xây dựng mới vừa nghiệm thu 
đóng điện

HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH XÓA HỘ CÂU PHỤ

[nguyễn Thị ngọc Dung]

Công nhân Điện lực gắn điện kế riêng cho hộ dân

Đối với những khu 
vực đã có lưới điện hiện 
hữu và đảm bảo an toàn 
trong quá trình sử dụng 
điện, Điện lực đã tiến 
hành giải thích để các 
tổ viên nắm rõ và hiểu 
được các lợi ích khi sử 
dụng điện kế chính đồng 
thời hướng dẫn thực hiện 
thủ tục tách điện kế để 
ký hợp đồng mua bán 
điện; hướng dẫn bà con 
sử dụng điện an toàn và 
tiết kiệm. 

Điện lực Tân An cố 
gắng thực hiện xóa dần 
việc bán điện qua hình 
thức câu phụ sau công tơ 
chính của khách hàng sử 
dụng điện; đồng thời tạo 
mọi điều kiện thuận lợi 
cho người dân sử dụng 
điện qua công tơ đo đếm 
chính xác, an toàn. Giới 
thiệu những hình thức 
thanh toán và nhanh 
chóng: SMS banking, thẻ 
ATM… để người dân lựa 
chọn hình thức phù hợp 
với khả năng.
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Tạo quy cách 
ty neo trung áp
[Đặng Thị nhơn Tùng]

Tỉnh Bạc Liêu là đồng bằng với 
hệ thống sông ngòi dày đặc và 
đường giao thông quanh co nên 
khi thi công đường dây trung 
áp trên không phải sử dụng 

nhiều bộ neo xuống đối với trụ góc, trụ 
dừng cuối. Mặt khác, do điều kiện khí 
hậu nhiệt đới gió mùa và vùng ven biển 
nước mặn nên khi thi công phần ngầm 
của bộ neo (ty neo) là phần nằm sâu bên 
dưới lòng đất, tiếp xúc với nước mặn, tạo 
điều kiện cho quá trình ăn mòn kim loại 
xảy ra rất nhanh nhưng khó kiểm tra và  
bảo trì được.

Từ thực tế đó, nhóm tác giả Huỳnh Tấn 
Đức, Nguyễn Phương Giang và Lê Văn 
Chính thuộc Điện lực Hòa Bình, Công ty 
Điện lực Bạc Liêu đã đưa ra giải pháp “Tạo 
qui cách ty neo trung áp”.

Trước khi áp dụng giải pháp, ty neo (Ø22 
x 3.700 mm) có 2 phần: Phần cố định dây 
neo (đầu ty) được gia công uốn theo hình 
tròn và cố định bằng mối hàn, phần cố định 
vào đế neo được gia công răng và đai ốc, 
đây là điểm dễ bị ăn mòn, làm ty tuột khỏi 
đế neo.

Ty neo trung áp đang sử dụng (chưa áp dụng giải pháp)

Ty neo trung áp được công nhận sáng kiến

Phần cố định ty vào đế neo

Phần cố định ty vào đế neo

Phần đầu ty neo

Phần đầu ty neo

 Nội dung của giải pháp là vẫn sử dụng 
ty neo (Ø22 x 3.700 mm), phần cố định 
vào đế neo không sử dụng răng và đai ốc 
mà uốn một đầu ty neo thành hình tròn có 
đường kính 90 mm, liên kết vòng tròn này 
bằng mối hàn và được cố định với đế neo 

thông qua long đền Ø24 không bị ăn mòn 
phần chịu lực. Phần cố định dây neo (đầu 
ty) gia công răng với chiều dài 100 mm 
để ty neo xuyên qua đế neo, phần rời của 
đầu ty bắt dây neo dùng sắt tròn Ø22 bằng 
với đường kính của ty neo với chiều dài  
480 mm uốn thành hình chữ U với khoảng 
cách của U là 66 mm và dùng một miếng 
sắt dẹt (70 x 140 x 0,8 mm) khoan 3 lỗ Ø22 
với mỗi lỗ cách đều nhau 22 mm và cách 
mép ngoài là 15 mm theo chiều dài. Dùng 
sắt tròn hình chữ U xuyên qua 2 lỗ bìa của 
miếng sắt dẹt cố định bằng mối hàn hai 
mặt khi đó còn một lỗ giữa cho vào đầu ty 
neo gia công răng và giữ chặt bằng 3 đai ốc 
thích hợp, phần răng bên trên giảm được 
quá trình ăn mòn kim loại, kiểm tra bảo trì 
dễ dàng đảm bảo cho lưới điện vận hành 
an toàn và đảm bảo an toàn cho quá trình 
sửa chửa cải tạo, nâng cấp.

Với giải pháp đưa ra sẽ giúp kéo dài tuổi 
thọ ty neo, dễ kiểm tra bảo trì, đảm bảo an 
toàn trong vận hành, cải tạo và nâng cấp 
sửa chữa.

Giải pháp trên đã được Hội đồng sáng 
kiến Công ty Điện lực Bạc Liêu công nhận 
tại Quyết định số 1982/QĐ-PCBL ngày 
29/8/2017 của Giám đốc Công ty Điện 
lực Bạc Liêu và khen thưởng với số tiền là 
3.000.000 đồng.
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Phần mềm 
kiểm tra lưới điện 
bằng thiết bị di động
[Ban Kỹ ThuậT evn spc - nguyễn ngọc hiền (pc sóc Trăng) 

Hiện nay việc kiểm tra lưới 
điện định kỳ, đột xuất được 
thực hiện thủ công: Công 
nhân vận hành sử dụng các 
mẫu phiếu kiểm tra định 
kỳ được in sẵn, đến vị trí 

cần kiểm tra ghi chép vào phiếu. Từ kết 
quả ghi nhận trong các phiếu kiểm tra, 
bộ phận tổng hợp tiến hành cập nhật kết 
quả trên máy tính (hoặc chép lại) vào sổ 
tổng hợp theo dõi các tồn tại - theo dõi sửa 
chữa lưới điện. Tình trạng này khó kiểm 

soát được việc thực hiện do không xác 
định được công nhân quản lý có kiểm tra 
thực tế hiện trường hay không (có trường 
hợp lấy kết quả tháng trước để cập nhật 
cho tháng sau). Bên cạnh đó, chưa ghi 
nhận được hình ảnh các khuyết tật lưới 
điện; khi cần xử lý khuyết tật thì phải ra 
hiện trường khảo sát gây mất thời gian.

Từ thực tế trên, Công ty Điện lực Sóc 
Trăng đã xây dựng phần mềm phục vụ 
kiểm tra lưới điện bằng thiết bị di động.  

Giao diện phần mềm

Mô tả phần mềm:
- Phần quản lý (quản trị): Thiết lập, cài đặt trên các máy tính bàn, laptop để tổng 

hợp dữ liệu, phân tích các số liệu, tổng hợp kết quả kiểm tra, cập nhật kết quả khắc 
phục.

- Phần phục vụ kiểm tra: Thiết lập, cài đặt trên các thiết bị di động (máy tính bảng 
hoặc điện thoại di động) để nhân viên kiểm tra thực hiện tại hiện trường.

- Căn cứ vào các loại mẫu phiếu kiểm tra, sổ tổng hợp…theo quy định để tiến hành 
tạo các biểu mẫu trên chương trình ; tạo các chức năng để cập nhật, phân quyền; chức 
năng định vị các vị trí kiểm tra, chụp ảnh và lưu ảnh các vị trí kiểm tra.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
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Chức năng định vị các vị trí kiểm tra, chụp ảnh và lưu ảnh các vị trí kiểm tra

- Chức năng liên kết, tổng hợp số liệu: Chỉ cần thực hiện trên thiết bị di động, tất cả dữ 
liệu sẽ tự chuyển về và đưa vào các biểu mẫu liên quan.

- Chức năng xuất dữ liệu, in báo cáo: Các file được xuất in ra hoàn toàn giống các mẫu 
mẫu quy định.

Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cập nhật khối lượng quản lý, cung đoạn quản lý cho từng nhóm.
- Bước 2: Thực hiện kiểm tra.
- Bước 3: Tổng hợp, phân tích kết quả.
- Bước 4: Xuất file, in báo cáo.

 PC Sóc Trăng đã áp dụng thực hiện tại 
tất cả các Điện lực từ tháng 4/2016 và đã 
thu được kết quả khả quan như sau:

- Thực hiện nhanh chóng: Công nhân 
quản lý chỉ cần chọn các nội dung trên 
máy tính bảng, các dữ liệu sẽ được cập 
nhật và chuyển về hệ thống quản lý. 

- Tiết kiệm nhân sự thực hiện: Từ kết 
quả kiểm tra trên máy tính bảng, các dữ 
liệu sẽ liên kết vào các biểu mẫu, các loại 
sổ theo quy định (chỉ cập nhật 1 lần).

- Kiểm soát được việc thực hiện: 
Chương trình có cài đặt chế độ định vị các 
vị trí thực hiện do đó sẽ kiểm soát được 
việc thực hiện của nhân viên.

- Ghi nhận được hình ảnh các khuyết 

tật lưới điện phục vụ công tác kiểm tra, 
lập phương án khắc phục (căn cứ vào hình 
ảnh ghi nhận được có thể liệt kê vật tư 
khắc phục ngay).

Trước khi áp dụng giải pháp, trung bình 
hàng tháng thời gian thực hiện khoảng 32 
giờ/nhóm (4 ngày), mỗi Điện lực trung bình 
khoảng 10 nhóm, tổng thời gian thực hiện 
khoảng 320 giờ/Điện lực. Sau khi kiểm tra 
phải tổng hợp khuyết tật từ phiếu vào sổ; 
trung bình khoảng 16 giờ/Điện lực. Sau khi 
áp dụng giải pháp, thời gian thực hiện tiết 
kiệm được: 96 giờ/Điện lực (12 ngày). Công 
ty Điện lực Sóc Trăng có 11 Điện lực, tiết 
kiệm được thời gian 1056 giờ/tháng (tương 
đương 132 ngày công).
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Đóng điện công trình 

Thi công lắp thiết bị trên trụ T30 đường dây 110kV 
Long Thành - Hyosung

Ngày 10/10/2017, Công ty 
TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 
đã đóng điện thành công và 
đưa vào sử dụng công trình 
“Nâng cấp đường dây 110kV 
Long Thành - Hyosung từ 2 
mạch lên 4 mạch” từ trụ số 10 
đến trụ số 32; tổng mức đầu 
tư công trình là 54,4 tỷ đồng.

sỹ hoàng - pc Đồng nai

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Quy mô công trình: Xây 
dựng bổ sung đường 
dây 110kV 2 mạch 
mới trên 2 mạch hiện 
hữu, với tổng chiều dài 
5,6km (thuộc địa bàn 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). 
Điểm đầu từ trụ số 10 đường dây 110kV 
Long Thành - Nhơn Trạch đến điểm cuối 
trụ số 32 đường dây 110kV Long Thành 
- Hyosung.

Việc đóng điện và đưa vào vận hành 
công trình  nhằm đảm bảo cung cấp 
điện cho trạm biến áp 110kV Hyosung 
2 (giai đoạn năm 2016 - 2020 với công 
suất lắp đặt 5x40MVA), nâng cao độ tin 
cậy an toàn cung cấp điện, giảm tổn thất 
kỹ thuật trên lưới truyền tải trong khu 
vực đảm bảo tiêu chí N-1, đáp ứng nhu 
cầu phụ tải gia tăng của khu vực huyện 
Nhơn Trạch và khu vực lân cận, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 
tại địa phương.
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7 thôn vùng sâu sẽ
có điện đón Tết

Lễ khổi công Dự án cấp điện cho 7 thôn vùng sâu cuối cùng chưa có điện ở Lâm Đồng

Ngày 4/11, Công ty Điện lực Lâm Đồng vừa tổ chức khởi công Dự án cấp 
điện cho 7 thôn vùng sâu cuối cùng chưa có điện ở huyện Cát Tiên, Bảo Lâm 
và Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Thanh Minh

Công trình có tổng vốn đầu tư gần 27 
tỷ đồng với khối lượng: Xây dựng 
hơn 40km đường dây trung áp một 
pha, 30km đường dây hạ áp, 20 
trạm biến áp, cấp điện cho trên 650 
hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân 

tộc thiểu số chưa có nguồn điện lưới quốc gia để 
sử dụng.

Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên 
Đán Mậu Tuất năm 2018. Sau khi hoàn thành, dự 
án không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh 

tế, xã hội của địa phương, nhất là tại các địa bàn  
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ số hộ dân được sử 
dụng điện lưới.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Thái Đắc Toàn - 
Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng khẳng định 
sẽ tập trung tối đa nhân lực, tạo mọi điều kiện để 
công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất 
lượng, đáp ứng nguyện vọng có điện của bà con và 
chính quyền địa phương.
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Đóng điện công trình cấp điện 
vùng sâu

Trao tặng nhà tình thương

Lễ đóng điên công trình “Phát triển lưới điện phân phối khu vực 
Mỹ Đa, Đồng Đình, Láng Mun, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước”

Lễ trao tặng nhà tình thương cho bà Phùng Thị Lan tại xã Nghĩa 
Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Công ty Điện lực Ninh Thuận đã hoàn thành 2 
công trình cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản 
xuất cho 2 xã vùng sâu huyện Ninh Phước 

gồm: Công trình phát triển lưới điện phân phối khu 

Sáng ngày 02/11/2017, Công ty Điện lực Bình 
Phước phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ 
chức trao nhà tình thương cho gia đình bà Phùng 

phạm hữu anh

hồ Thị Trầm

Thị Lan, là hộ nghèo tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù 
Đăng.

 Căn nhà có diện tích 48 m2, kết cấu tường gạch, 
mái lợp tôn, nền xi măng và cửa sắt; Tổng công ty 
Điện lực miền Nam hỗ trợ 50 triệu đồng kinh phí 
xây nhà. Tại buổi lễ, Công đoàn Công ty Điện lực 
Bình Phước cũng tặng gia đình Bà Lan một phần 
quà trị giá 3 triệu đồng.

Nhân dịp này, nữ CBCNV khối văn phòng Công 
ty đã quyên góp hỗ trợ cho gia đình bà Lan một số 
đồ dùng sinh hoạt như: Ti vi, nồi cơm điện, chén ăn 
cơm, chăn, màn, kệ úp chén, gạo, dầu ăn… trị giá 
khoảng 5 triệu đồng.

Tập thể CBCNV ngành Điện luôn mong muốn 
được chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ người nghèo 
và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

vực Mỹ Đa, Đồng Đình, Láng Mun, xã Phước Hải; 
và công trình phát triển lưới điện phân phối khu 
vực Cầu Mê, chợ Ninh Quý, sân lúa Kiểm 3, Cầu 
Mang, xã Phước Sơn.

Khối lượng xây dựng của các công trình trên bao 
gồm: 3,4km đường dây trung áp, 11,6 km đường 
dây hạ áp, 6 trạm biến áp 1 pha với tổng công suất 
375kVA; tổng chi phí đầu tư 2 công trình là 7 tỷ 
đồng, do UBND tỉnh Ninh Thuận cho ngành Điện 
ứng trước để thực hiện.

Công trình đóng điện góp phần giải quyết nhu 
cầu cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông 
nghiệp cho 500 hộ dân thuộc 2 xã Phước Sơn và 
Phước Hải, góp phần phát triển kinh tế địa phương, 
đồng thời xóa tình trạng kéo điện nhánh sau điện 
kế mất an toàn.

TIN VẮN
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Tự hào trở thành 
người thợ điện
[Trương Thế lữ]

Thời thơ ấu, chứng kiến 
các chú thợ điện đến 
từng thôn xóm, kéo 
điện  cho từng nhà, 
mang niềm vui cho 

mọi người, tôi thầm ngưỡng 
mộ và quyết tâm theo học  
nghành Điện.

Tốt nghiệp khóa trung cấp 
Điện lực, tôi vào làm việc tại Đội 
quản lý đường dây và trạm, Công 
ty Điện lực Bạc Liêu từ tháng 
6/2002.

Là công nhân mới ra trường, 
tôi biết cái mình có là lòng nhiệt 
huyết và sự năng động của tuổi 
trẻ, nhưng cái tôi thiếu chính là 
kinh nghiệm thực tế. Những kiến 
thức học được ở trường khi áp 
dụng vào thực tế có một khoảng 
cách khá xa vì cách xử lý công 
việc không chỉ có lý thuyết mà 
đòi hỏi nhiều kỹ năng, sự linh 
hoạt, khéo léo và nhanh nhạy.

Hơn 15 năm gắn bó với Công 
ty, trải qua khá nhiều bộ phận: Từ 
trực vận hành, khảo sát, lắp đặt 
mới điện kế, giám sát công trình, 
thi công lưới điện, ghi điện, thu 
tiền điện… và nay là nhân viên 
thí nghiệm điện, đã giúp tôi tích 
lũy nhiều kiến thức trong cuộc 
sống và công việc. Với sự chỉ bảo 

Trong công việc hàng hàng ngày

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

tận tình của các đồng nghiệp, lãnh đạo đơn vị, được đào tạo, bồi dưỡng 
thêm kiến thức thông qua những khóa học, tập huấn, tôi trưởng thành 
rất nhiều và tự tin vào khả năng của mình.

Dù ở vị trí, công việc nào thì mỗi CBCNV đều như một mắt xích 
quan trọng để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung một cách tốt 
nhất. Tôi luôn tự nhắc bản thân mình môi trường làm việc chính là 
trường học dạy con người ta những kiến thức thực tế nhất

Tự hào là người thợ điện, tôi tự nhủ phải cố gắng học hỏi, nỗ lực 
nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn và làm việc hết khả năng 
với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt công việc, góp phần giữ 
vững dòng điện sáng, mang đến niềm vui cho mọi người, mọi nhà.
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NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Nữ nhân viên 
          tận tụy, yêu nghề 

[phan Thị Thu Duyên]

Dáng người nhỏ nhắn, nhanh 
nhẹn, nước da bánh mật, 
gặp mọi người luôn chào hỏi 
và nụ cười luôn hiện ra trên 
gương mặt, là ấn tượng sâu 
sắc cho những ai đã một lần 

gặp chị Mai Hồng Cúc, 46 tuổi, nhân viên 
quản lý hóa đơn, phòng Kinh doanh, Điện 
lực thành phố Trà Vinh.

Điện lực thành phố Trà Vinh quản lý trên 
29.966 khách hàng dùng điện và chị là nhân 
viên quản lý hóa đơn duy nhất. Công việc 
quản lý hóa đơn đòi hỏi tính tỉ mỉ, cẩn thận, 
chính xác. Cứ mỗi này ngày, sau khi mọi 
người kết thúc công việc, là thời điểm chị 
phải kiểm hóa đơn, chuẩn bị giao thu cho 
ngày hôm sau và tách các hóa đơn khách 
hàng chuyển qua hệ thống ngân hàng giao 
cho bộ phận chấm xóa nợ kịp thời. 

Là người có thâm niên, kinh nghiệm 
trong công tác quản lý hóa đơn từ trước đến 
nay chưa xảy ra sơ xuất dù là nhỏ, chị Cúc 
cho biết: “Trước đây việc quản lý hóa đơn bằng 
thủ công là chính, vài năm trở lại đây đã ứng 
dụng máy vi tính hỗ trợ việc quản lý và giao 
nhận hóa đơn. Lúc đầu có nhiều bỡ ngỡ, nhưng 
đến nay đã ứng dụng máy tính thuần thục, tăng 
năng suất lao động và việc quản lý hóa đơn 
ngày càng chặt chẽ hơn”.

Tuy công việc bận rộn nhưng chị không 
phàn nàn và tâm niệm “hết việc chứ không 
hết giờ”. Chị luôn có thời khóa biểu cho 
từng công việc, hỗ trợ đồng nghiệp hoàn 
thành nhiệm vụ, tránh chậm trễ qua ngày 
hôm sau, ảnh hưởng đến các bộ phận liên 
quan. Khối lượng công việc nhiều, nhưng 
chị Cúc không ngại khó khăn, hàng ngày 
ngoài việc quản lý hóa đơn chị còn phải tiếp 
khách hàng đến thanh toán tiền điện, nhưng 
chị luôn niềm nở, tận tình... Có trường hợp 

Chị Mai Hồng Cúc

khách hàng không mang theo giấy báo tiền 
điện và không biết rõ thông tin thì chị nhiệt 
tình tìm cách giải quyết, không để khách 
hàng đi lại nhiều lần. Chị luôn để lại ấn 
tượng tốt cho những khách hàng đến liên 
hệ thanh toán tiền điện tại quầy. 

16 năm công tác trong ngành Điện, với 
sự tận tụy, lòng yêu nghề đã giúp chị Cúc 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách vừa 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, 
vừa nuôi dạy con chăm ngoan học giỏi. Chị 
thật xứng đáng là phụ nữ “Hai giỏi”, đáng 
trân trọng là bông hoa tươi đẹp của ngành 
Điện Trà Vinh .
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Nghe dự báo thời tiết
Bão lớn mai tràn về
Bất chợt buồn tái tê
Lòng lo âu thấp thỏm...!!!
Gió mưa dông kéo đến
Cây cối đổ ngả nghiêng
Nước lũ ngập khắp miền
Quê nghèo thêm xơ xác.
Mất điện trạm biến áp
Cột điện gãy ngổn ngang...
Sự cố khắp địa bàn
Bão nguôi... cùng vào việc.
Mỗi người làm mỗi việc
Người dựng cột, nối dây...
Người lội ruộng, dọn cây...
Quét sạch bùn trạm điện...
Gió to, mưa... mất điện
Bao nhọc nhằn, gian nan
Trong bùn, nước ngập tràn
Bụng đói run rét mướt...
Toàn thân ngập trong nước
Người thợ điện quyết tâm
Thắp điện sáng toàn dân
Bừng ánh dương... ấm áp.

Bóng anh thợ điện trên cao
Màu cam nổi sáng giữa trời trong xanh
Đường dây thẳng tắp chân trời
Anh đem ánh sáng về vùng nông thôn
Nắng mưa, anh đâu ngại ngần
Đường đồng trơn trợt, bước chân đâu ngừng
Trời trưa nắng gió vẫn làm
Màu cam quyện gió, để người dân thương
Mắt anh toả sáng giữa trời
Anh đem ánh sáng cho đời đổi thay
Học sinh có điện học bài,
Bơm kia thêm nước cho đồng tươi xanh
Ngọt ngào đâu đó câu hò
Thương anh thợ điện, thương màu áo cam
Góp công, góp sức cho đời
Vùng quê phát triển, nhờ anh bội phần!

Điện sáng sau cơn bão Thương người thợ điện 
vùng sâu

Thanh huyền

nguyễn anh Khường - pc Kiên giang

THƯ GIÃN
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