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Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, cùng toàn thể CBCNV Tổng công ty Điện lực 
miền Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 
21/12/2017), thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo EVN SPC, tôi xin gửi đến các bậc lão thành ngành 
Điện và toàn thể CBCNV Tổng công ty lời chúc mừng trân trọng và lời cảm ơn tốt đẹp nhất.

 Ngày 21/12/1954, Bác Hồ kính yêu về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ, Người đã nói chuyện 
với cán bộ, công nhân và căn dặn: “Nhà máy này bây giờ là của Nhân dân, của Chính phủ, của các 
cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải giữ gìn nhà máy, làm cho nó phát triển hơn nữa”. Từ đó, 
ngày 21/12 hàng năm trở thành Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam là dịp để đội ngũ những người 
làm nghề điện ôn lại lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, ôn lại những mốc son lịch sử phát triển, 
nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng rất vinh quang; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân tới 
những CBCNV thế hệ đi trước - những người đã cống hiến tâm huyết, sức lực và cả xương máu 
của mình cho sự phát triển của ngành Điện Việt Nam.

Cùng với ngành Điện cả nước, Tổng công ty Điện lực miền Nam trải qua 43 năm nỗ lực xây 
dựng và phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành, chính quyền địa 
phương và sự hỗ trợ của khách hàng dùng điện 21 tỉnh/thành phố phía Nam, từ chỗ chỉ có vài 
trăm MW điện, đến nay đã có hơn 12.000.000 MW, tỷ lệ hộ dùng điện từ 2% đến nay là 99,2%. 
Điện lưới quốc gia đã được cung cấp cho đảo Phú Quý, Phú Quốc, Côn Đảo và các xã đảo Lại 
Sơn, Hòn Nghệ, EVN SPC còn tiếp nhận quản lý năng lượng sạch trên quần đảo Trường Sa. Song 
song đó, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý được nghiêm túc thực hiện theo chủ đề của năm là 
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ với kết quả là: Khánh thành Trung tâm điều hành Scada, 
trạm biến áp 110kV không người trực; đưa vào hoạt động 6 đội Hotline; 142 thiết bị rửa sứ; 2 
triệu công tơ điện tử đo xa, 48.000 đo xa khách hàng lớn, trạm chuyên dùng chiếm tỷ lệ 65% trên 
tổng sản lượng điện thương phẩm; Trung tâm chăm sóc khách hàng đi vào hoạt động, đứng thứ 2 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; công tác dịch vụ khách hàng ngày càng đổi mới với 19 dịch vụ 
được cung cấp trực tuyến được khách hàng đánh giá cao; sản lượng điện tiết điệm đạt hiệu quả 
thiết thực; tổn thất điện năng thực hiện 4,6%; hoạt động tài chính dự báo có lãi.

Kế thừa truyền thống hào hùng của các thế hệ trước, Lãnh đạo và CBCNV EVN SPC với tình 
thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, trí tuệ đã xây dựng Tổng công ty có văn hóa doanh nghiệp 
tốt, nỗ lực vượt khó, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, thân thiện với khách hàng; phấn đấu 
không ngừng tăng năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, đội ngũ người lao động có tâm huyết, 
năng lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Nhiệm vụ trong thời gian tới hết sức nặng nề và đầy khó khăn, thử thách. Lãnh đạo EVN 
SPC tin tưởng toàn thể CBCNV sẽ tiếp tục đoàn kết, lao động sáng tạo hiệu quả, phấn đấu vượt 
khó, vận hành an toàn liên tục dòng điện cho Tổ Quốc, giữ sáng mãi niềm tin của Đảng, Chính 
phủ và người dân 21 tỉnh/thành phía Nam.

 Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC
NGUYỄN VĂN HỢP

THƯ CHÚC MỪNG
Nhân kỷ niệm 63 Ngày truyền thống ngành
Điện lực Việt Nam
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Với việc triển khai hàng loạt 
công trình cấp điện cho hệ 
thống trạm bơm tưới tiêu 
phục vụ nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh An Giang, ngành 
Điện đã góp phần thúc đẩy 

phát kinh tế địa phương, tạo sự chuyển biến 
rõ nét; giúp người dân và doanh nghiệp mở 
rộng kinh doanh, xây dựng nhiều mô hình 
sản xuất giỏi, mang lại hiệu quả cao.

Quả ngọt của ngày hôm nay là những 
thảm lúa vàng nặng hạt trên cánh đồng 
mẫu lớn tại Thoại Sơn, Tịnh Biên; màu 
xanh dịu mát của những đồng cỏ nuôi bò 
giống, bò thịt; những khu trồng chuối, đậu 
nành xuất khẩu của vùng Tri Tôn, Châu 
Thành; những vươn ươm cây giống, dược 
liệu, trồng nấm của vùng Núi Cấm Tịnh 
Biên, Châu Đốc..., đi đến đâu, cũng được 
nghe nói đến sự đóng góp không nhỏ của 
nguồn điện lưới quốc gia vào các quy 
trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
công nghệ cao để góp phần tăng năng  
suất, chất lượng.

Người dân ở Thoại Sơn, cho biết, trước 
kia nông dân ở đây không chỉ sợ mất mùa, 
mà còn sợ cả mất điện; nhưng nay điện 
đã được đảm bảo cung cấp ổn định, phục 
vụ sinh hoạt và sản xuất. Như Phó giáo 
sư - Tiến sỹ Dương Văn Chính - Chủ tịch 
Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định 
Thành thuộc Tập đoàn Lộc Trời nhận định, 

nhờ công cuộc điện khí hóa nông thôn, đã 
đóng góp tích cực cho sự thay da, đổi thịt 
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, giúp 
người dân cải thiện đời sống vật chất lẫn 
tinh thần; giúp doanh nghiệp mạnh dạn 
đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm. Nguồn điện 
đã đóng góp quan trọng vào quá trình sản 
xuất của doanh nghiệp, từ khâu bơm nước 
tưới tiêu, cả mùa khô hạn và mùa lũ đều 
áp dụng công nghệ tưới nước luân phiên; 
dây chuyền sản xuất giống lúa chất lượng 
cao; rối đến khâu thu hoạch vận chuyển 
lúa qua băng chuyền từ ghe, tàu lên nhà 
máy, đến khâu sấy lúa, xay xát, lau bóng… 
“Điện góp phần giúp doanh nghiệp chúng tôi 
giảm chi phí, có nhiều sản phẩm nông sản với 
chất lượng cao, tạo thương hiệu, uy tín, năng 
lực cạnh tranh, cung cấp sản phẩm cho cả 
thị trường trong nước và xuất khẩu”, PGS-TS 
Dương Văn Chính chia sẻ.

 Đến xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, 
gặp ông Nguyễn Lợi Đức (Sáu Đức), một 
trong những nông dân tiên phong xây dựng 
mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi bò 
sạch cho biết với diện tích 10ha danh cho 
trồng cỏ nuôi đàn bò thịt và bò giống nhập 
ngoại chất lượng cao trên 650 con, cùng 
vườn chuối cấy mo nhập từ Úc 60ha…
thì nguồn điện được cung cấp để đảm bảo 
cho bơm nước tưới tiêu, vệ sinh chuồng 
trại, cắt cỏ, rửa chuối, trữ đông… là hết sức 
cần thiết. Điện lưới quốc gia kéo đến tận 

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Điện góp phần phát triển 
sản phẩm nông nghiệp 

Đã lâu rồi, mới có dịp trở lại An Giang, vùng đất với nhiều cảnh quan 
thiên nhiên tươi đẹp, có sông nước mênh mông, núi non kỳ vĩ, rừng tràm 
xanh ngắt, đồng ruộng bát ngát; quá đỗi vui mừng trước những thay đổi 
rõ nét của vùng nông thôn An Giang, trong đó có sự đóng góp không nhỏ 
của ngành Điện.

[Hoàng Quốc sơn]
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nhà máy đã giúp người nông dân tiết kiệm 
chi phí, nguyên liệu, nhân công; trước đây, 
không có điện lưới phải chạy máy nổ bằng 
dầu với chi phí cao; việc rửa chuồng trại phải 
tốn nhiều thời gian, nhân công; nay có điện 
mọi việc thực hiện trong chớp nhoáng. Bên 
cạnh đó, nhờ được Điện lực tư vấn việc sử 
dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 
“Tôi đã tính toán, phân bổ công việc tập trung sử 
dụng điện chủ yếu vào giờ thấp điểm vừa được 
lợi giá điện rẻ, vừa góp phần cùng ngành Điện 
giảm áp lực cung cấp điện trong giờ cao điểm”, 
ông Sáu phấn khởi nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Khánh - Giám 
đốc Điện lực Tịnh Biên còn cho biết từ năm 
2014 với việc đầu tư xây dựng và đưa vào 
vận hành trạm biến áp 1.600kVA, cấp điện 
cho hệ thống cáp treo Núi Cấm, ngành Điện 
đã góp phần cùng ngành Du lịch An Giang 
thu hút gần 63 ngàn lượt khách đến tham 
qua, du lịch Núi Cấm bằng cáp treo chỉ tính 
riêng trong năm 2016. Cũng tại khu vực này, 
tiếp xúc với Chị Trần Thị Thu Em - Trưởng 
Ban quản lý khu vườn ươm thuộc Dự án 
bảo tồn dược liệu Núi Cấm cho biết, với việc 

được cung cấp nguồn điện ổn định, đơn vị đã 
đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động cho vườn 
ươm hơn 1.000 cây giống với 100 loài khác 
nhau để chuẩn bị giống nhân rộng trên diện 
tích 40ha. Theo chị Em, ngoài vươn ươm 
dược liệu, còn phát triển trồng cả nấm linh 
chi và nấm bào ngư với hơn 4.000 túi đều 
được áp dụng công nghệ cao thông qua hệ 
thống đèn chiếu sáng, bơm nước phun sương 
tự động để đảm bảo nhiệt độ phù hợp cho 
nấm phát triển… tất cả nhờ đến nguồn điện 
được ngành Điện cung cấp ổn định.

Vui mừng trước sự đổi thay, phát triển 
và thành quả đạt được trong lĩnh vực nông 
nghiệp, chăn nuôi của vùng đất Bảy Núi, 
chúng tôi nhận thấy ngành Điện đã hiện 
thực hóa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp nông thôn theo chủ 
trương của Đảng, Nhà nước, qua đó góp 
sức cùng chính quyền địa phương tạo nền 
tảng, tiền đề để nâng cao đời sống vất chất, 
tinh thần và sự phát triển bền vững đối với 
người dân nông thôn trên địa bàn An Giang 
nói riêng và Đồng bằng Sông Cửu Long  
nói chung.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Công nhân Điện lực Tri Tôn hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho nhân viên trại bò

bản tin evn spc tháng 12/2017        3 



Công nhân Điện lực thay đèn tiết kiệm điện cho hộ nghèo

Sửa điện miễn phí cho 4.000 hộ nghèo 

[Mai Hoa]

Trong tháng 12/2017 - Tháng Tri ân khách 
hàng của ngành Điện, Tổng công ty Điện 
lực miền Nam (EVN SPC) tổ chức sửa chữa 
hệ thống điện miễn phí cho trên 4.000 hộ 

nghèo và gia đình chính sách tại 21 tỉnh/thành phố 
phía Nam.

Các hộ dân được nhân viên Điện lực đến tận 
nhà thay thế các đường dây điện cũ, không đảm 
bảo an toàn, gắn mới các bóng đèn tiết kiệm 
điện, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm  
và hiệu quả. 

Bên cạnh việc sửa chữa điện miễn phí cho hộ 
dân, ngành Điện cũng phối hợp với chính quyền 
địa phương hỗ trợ chi phí lắp công tơ chính và 
dây nhánh sau công tơ cho các hộ nghèo; lắp đặt 
hệ thống chiếu sáng công cộng miễn phí cho trên 
100 tuyến đường nông thôn và tổ chức vệ sinh công 
nghiệp trạm biến áp miễn phí cho 600 khách hàng 
lớn tại 21 tỉnh/thành phố phía Nam.

Cũng trong tháng 12 này, EVN SPC sẽ cung cấp 
100% dịch vụ điện trực tuyến. Theo đó, khách hàng 
có thể yêu cầu mọi dịch vụ về sử dụng điện qua 

trang web chăm sóc khách hàng hoặc các phương 
thức điện tử như: Email/SMS, ứng dụng Zalo… 
Đồng thời, Tổng công ty Điện lực miền Nam còn 
triển khai việc kết nối trang web chăm sóc khách 
hàng của Điện lực với các Trung tâm hành chính 
công/Cổng thông tin điện tử các tỉnh/TP khu vực 
21 tỉnh/thành phía Nam (để thực hiện cơ chế “1 
cửa liên thông” cũng như cung cấp dịch vụ điện tại 
Trung tâm hành chính công/Cổng thông tin điện 
tử). 21 Công ty Điện lực trực thuộc đồng loạt tổ 
chức Hội nghị Tri ân khách hàng, tổng kết công tác 
sử dụng điện tiết kiệm - hiệu quả và trao giấy khen 
Hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2017.

Ngoài ra, nhân Tháng tri ân khách hàng sử dụng 
điện, EVN SPC cũng đã trao tặng hàng chục ngôi 
nhà đại đoạn kết, nhà tình thương, tình nghĩa cho 
các hộ nghèo và gia đình chính sách.

Với những hoạt động hướng tới khách hàng, lấy 
khách hàng làm trọng tâm, EVN SPC mong muốn 
góp phần cải thiện môi trường đầu tư quốc gia, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
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Nỗ lực đưa điện về vùng sâu 
trước Tết Mậu Tuất

Đề án cấp điện nông thôn từ lưới điện 
quốc gia được triển khai thực hiện đã 
đáp ứng kịp thời niềm mong mỏi của 
người dân trong tỉnh Hậu Giang. Minh 
chứng là cuộc sống của người dân ở ấp 

6 và ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã 
thay đổi rõ rệt sau gần 1 năm tiếp cận điện lưới quốc 
gia. Giai đoạn 1 của Đề án 2081 đã mang nguồn 
điện đến cho gần 1.500 hộ. Năm 2017, giai đoạn 
2 có tổng vốn đầu tư 20,7 tỉ đồng, khi hoàn thành 
sẽ có thêm gần 950 hộ dân thuộc các huyện Châu 
Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị 
Thủy có điện lưới quốc gia. Theo kế hoạch, đề án 
được hoàn thành và đóng điện trước Tết cổ truyền 
2018 của dân tộc.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Ở giai đoạn 2, Đề án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang (Đề án 
2081) tiếp tục được kỳ vọng mang đến những đổi thay cho cuộc sống người dân thuộc 
những vùng nông thôn sâu - những nơi mà điện lưới quốc gia chưa tiếp cận được. Cuộc 
sống tốt hơn khi có điện

[kiM ĐiỀu]

Ghé thăm gia đình ông Đoàn Văn Sách, ở ấp 
7, xã Lương Nghĩa, bên ngôi nhà khá khang trang, 
nhưng các thiết bị sử dụng điện trong nhà chỉ có 
mỗi cái mô tơ bơm nước là giá trị. “Tôi cùng 3 nhà 
nữa xin câu đuôi của một hộ bên ấp 8 rồi kéo về, cả 
đoạn đường dài gần cả cây số. Lúc trước có tivi nữa, mà 
điện câu đuôi xem truyền hình cũng không được. Ngày 
nào mưa bão thì ai cũng rầu, phần sợ dây đứt không có 
điện xài, phần thì sợ lỡ ai đi ngang đoạn dây bị đứt thì 
không biết chuyện gì xảy ra”, ông Sách bộc bạch. 

Còn anh Đoàn Văn Thông (con ông Sách) vừa ra 
riêng, nhưng các thiết bị cũng dừng lại ở 2 bóng đèn 
điện, 1 mô tơ. Nhưng tiền điện phải trả mỗi tháng 
trở thành gánh nặng với vợ chồng anh. “Ít gì cũng 
200.000 đồng/tháng, chủ điện cho câu đuôi bảo sao thì 
đóng vậy chứ không ai biết hóa đơn tính tiền là bao 
nhiêu. Xài điện câu đuôi thì phải chịu thiệt thòi rồi. Bao 
nhiêu tiền kiếm được đều để dành nuôi con và trả tiền 
điện. Vậy nên, khi nghe tin sắp kéo điện về xóm này ai 
cũng mừng”, anh Thông tâm sự.

Thực tế, khi chưa có nguồn điện lưới quốc gia, 
người dân nông thôn ở các xã như Lương Nghĩa, Xà 
Phiên thuộc huyện Long Mỹ còn gặp khó khăn về 
đời sống sinh hoạt và phát triển sản xuất. Những 
khó khăn này làm bà con khó có cơ hội tiếp cận 
và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông 
nghiệp nên năng suất thấp, hiệu quả không cao, 
kinh tế chậm phát triển. “Điện yếu, cứ tối đến là chập 
chờn nên gia đình không thể xem tivi để nắm bắt thông 
tin. Cả nhà chỉ mong có ánh đèn sáng để sinh hoạt 
buổi tối tiện hơn thôi. Ở xóm này, người dân không 
phải không biết tìm cách làm giàu, nhưng do không 
có điện chúng tôi không biết làm gì được”, anh Thông  
chia sẻ thêm.
Rốt ráo hoàn tất cho kịp đón Tết

Cả tỉnh hiện còn hơn 3.000 hộ dân chưa tiếp cận 
được nguồn điện lưới quốc gia. Chủ yếu là ở các 
xã vùng sâu, vùng xa, các tuyến chưa có đường đi, 
giao thông còn khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt 
lại nằm sâu trong kênh, rạch. Do vậy, suất đầu tư 

Sửa chữa lưới điện tại Hậu Giang
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cấp điện nông thôn trên một hộ rất cao nên việc 
thực hiện đưa điện về các địa điểm này luôn gặp trở 
ngại. “Chính phủ phê duyệt đề án này đều có tính toán 
đến lợi ích cho người dân, đặc biệt là các hộ thụ hưởng 
từ đề án sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào. Toàn bộ vốn 
đầu tư chia thành 2 nguồn từ của ngành Điện và nguồn 
vốn của tỉnh. Chúng tôi chia vốn thực hiện theo từng 
năm và dự kiến kết thúc vào năm 2020. Ở mỗi nơi đề 
án đi qua, ngành Điện luôn mong bà con, chính quyền 
địa phương hết mình hỗ trợ cho công tác triển khai mau 
chóng, thuận lợi”, ông Nguyễn Viết Thọ, Giám đốc 
Công ty Điện lực Hậu Giang, cho biết.

Từ những ngày đầu tháng 10, nhiều thợ điện 
thuộc đội thi công tại địa bàn xã Lương Nghĩa, Xà 
Phiên đã chuẩn bị vật tư, thiết bị và trang bị bảo 
hiểm để dựng trụ, kéo đường dây. Có thể nói đây 
chính là công đoạn vất vả nhất trong kế hoạch công 
việc đề ra. Theo anh Trần Kế Dân, công nhân của 
một Công ty xây lắp - đơn vị chịu trách nhiệm thi 
công thì việc trồng trụ điện là công việc được xem là  
khó khăn nhất.

Nếu phía trên đường lớn chỉ cần mất 1 tiếng 
đồng hồ là dựng xong trụ hạ thế, 2 tiếng thì xong trụ 
trung thế, thì vào các khu vực nông thôn sâu như 
tuyến kênh Tắt (ấp 7, xã Lương Nghĩa) phải mất gấp 
đôi thời gian, cho nên tiến độ dự án có phần chậm. 
Đường đi không có, các nhánh rẽ khách hàng nằm 

Ngày 13/12, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng 
Tàu (PC Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức ra 
mắt Đội sửa chữa điện nóng (Hotline), 
chuyên đảm nhiệm công tác thi công, 
sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế, đấu nối 

thiết bị trên lưới điện 22kV đang mang điện mà 
không cần cắt điện. 

Đội Hotline của PC Bà Rịa-Vũng Tàu gồm 8 
thành viên đã được đào tạo trong 3 tháng về sửa 
chữa điện trên lưới đang mang điện và trải qua các 
kỳ sát hạch nghiêm ngặt tại Trường Cao đẳng Điện 
lực TP. Hồ Chí Minh rồi mới chính thức được bố trí  
làm việc. 

Đội được trang bị 2 xe chuyên dụng và nhiều 
dụng cụ, thiết bị hiện đại. Ngay sau lễ ra mắt, Đội 

PC Bà Rịa - Vũng Tàu: 
Ra mắT Đội sửa Chữa Điện nóng

Ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC 
(đứng thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Đội hotline của  
PC Bà Rịa-Vũng Tàu

[THanH TRang]

rải rác khiến việc vận chuyển thiết bị vô cùng vất 
vả. “Có đoạn không có đường đi, mọi công tác vận 
chuyển phải hoàn toàn bằng đường thủy. Đến địa điểm 
dựng trụ, anh em đội thi công sẽ dùng nhiều cách kết 
hợp từ máy móc cho đến cả sức người mới nâng được 
trụ lên. Thường thì trụ dựng trên của đất dân nên chúng 
tôi phải vừa làm vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến 
cây cối, hoa màu”, anh Dân chia sẻ.

Anh Lê Thanh Phong, Trưởng phòng Kế hoạch 
- Kỹ thuật - Vật tư, Điện lực Long Mỹ, cho biết: Đa 
phần người dân đều ủng hộ hết mình cho đội thi 
công, nhưng cũng có trường hợp người dân không 
cho cắm trụ. Các hộ ngăn cản thường nằm ở đầu 
kênh, nhà đã có điện nên không chịu hỗ trợ cho 
đơn vị thi công. Nhưng rất vui vì qua công tác vận 
động của chính quyền địa phương, ở các tuyến 
khác đều triển khai suôn sẻ. Mặt khác, đề án triển 
khai vào mùa mưa nên việc tạm dừng thi công cũng 
làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đơn vị thi công 
chia thành 3 nhóm, hiện nhóm ở xã Lương Nghĩa 
đã cắm trụ ở 3 tuyến là kênh Tắt, tuyến Thị Khuýt - 
Thị Phi, tuyến Tư Rau - Út Vẹn. Đến cuối tháng 11 
này sẽ hoàn thành 80% khối lượng. Đơn vị thi công 
rất rốt ráo để kịp đóng điện vào cuối năm nay để bà 
con có điều kiện đón Tết vui vẻ.
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Đội sửa chữa điện nóng thay sứ cách điện trên 1 nhánh đường 
dây 22kV đang vận hành 

sửa chữa điện nóng đã triển khai thay sứ cách điện 
trên 1 nhánh đường dây 22kV đang vận hành tại 
địa chỉ 47B, đường 30-4, phường Thắng Nhất (TP.
Vũng Tàu).

Phát biểu tại lễ ra mắt Đội hotline, ông Nguyễn 
Văn Hợp - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng 
công ty điện lực miền Nam khẳng định: “Đưa Đội 
Hotline vào hoạt động là mục tiêu mang tính chiến lược 
của EVN SPC nhằm hiện đại hóa lưới điện. Việc thi 
công sửa chữa lưới điện nóng góp phần 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 khách hàng dùng điện. 
EVN SPC đang từng bước đầu tư và tập trung đào tạo 
nguồn nhân lực để tiếp cận với công nghệ mới này”.

Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2

[ĐìnH Hoàng]

EVN SPC đóNg điệN Trạm biếN áP 220kV

Đây là công trình trạm và lưới 220kV đầu 
tiên do EVN SPC thực hiện và sử dụng 
hệ thống SCADA để đóng điện vận  
hành từ xa.

Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 được khởi 
công ngày 08/6/2016, có quy mô lắp đặt gồm: 2 
MBA 220kV công suất (2 x 250) MVA (giai đoạn 
một, lắp 1 MBA 250MVA); 2 MBA 110kV công suất 
(2 x 63) MVA (giai đoạn một, lắp 1 MBA 63 MVA); 7 
ngăn lộ 220kV (giai đoạn một, lắp 4 ngăn); 12 ngăn 
lộ 110kV (giai đoạn một, lắp 7 ngăn); lắp đặt mới 
hệ thống điều khiển, hệ thống PCCC và bảo vệ 
toàn bộ trạm; lắp đặt mới hệ thống SCADA phục 
vụ thu thập dữ liệu giám sát và điều khiển từ xa 
theo yêu cầu của Trung tâm điều độ hệ thống điện 
miền Nam và dự trù cổng kết nối về trung tâm điều 
độ EVN SPC. Tổng mức đầu tư của công trình là  
309 tỷ đồng.

Việc đóng điện đưa vào vận hành trạm biến áp 
220kV Long Xuyên 2 sẽ đáp ứng phụ tải vùng I và 
vùng III của tỉnh An Giang, trong đó vùng phụ tải 
I bao gồm TP. Long Xuyên, các huyện Thoại Sơn, 
Châu Thành, Châu Phú, các KCN Vàm Cống, Hòa 
Bình, Bình Long và trung tâm phụ tải là TP. Long 
Xuyên. Đây là vùng có mật độ dân cư cao, nơi có 
nhiều KCN được quy hoạch dự kiến sẽ phát triển 
mạnh trong những năm tới. Vùng phụ tải III gồm 
4 huyện Chợ Mới, Phú Tân, thị xã Tân Châu, An 
Phú, KCN Hội An và 3 khu kinh tế cửa khẩu Khánh 
Bình, Vĩnh Hội Đông và Vĩnh Xương.

Ngoài ra, công trình Trạm biến áp 220kV Long 
Xuyên 2 và đường dây đấu nối còn giải quyết việc 
đấu nối rẽ giữa đường dây 110kV Long Xuyên 
- ngã 3 Lộ Tẻ - Thoại Sơn với đường dây 110KV 
Long Xuyên - Châu Đốc, giúp cho việc vận hành 
lưới điện khu vực này linh hoạt, tăng độ tin cậy  
cung cấp điện.

Ngày 26/11, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVN SPC) đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành trạm biến áp 
220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Trong nhiệm kỳ 2013-2017, Công 
đoàn EVN SPC đã hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Đạt được 
kết quả đó chính là nhờ có sự 
quan tâm chỉ đạo của Công đoàn 

Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty 
và các Ban trực thuộc đã tạo điều kiện để 
Công đoàn Tổng công ty phát huy tính chủ 
động, sáng tạo và tham gia với chuyên môn 
trong việc thực hiện chế độ chính sách, xây 
dựng mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ  
trong doanh nghiệp…

Trong quá trình hoạt động, Công đoàn các 
cấp đã phối hợp với chuyên môn tổ chức phát 
động các phong trào thi đua sôi nổi đã tạo 
được sức mạnh sâu rộng, khơi nguồn truyền 
thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong 
CNVC-LĐ. 

Với phong trào thi đua phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ được giao hàng năm, đơn vị 
đã đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản 
lý. Phong trào thi đua gắn biển với 113 công 
trình hoàn thành đúng tiến độ, đã góp phần 

giảm tổn thất, cải thiện chất lượng điện năng, 
nâng cao độ tin cậy hệ thống điện. Đặc biệt 
chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến 
tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam 
nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn EVN SPC 
đã đăng ký Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam và tổ chức gắn biển công trình “Trạm 
220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối”  
tỉnh An Giang.

Phong trào thi đua nâng cao chất lượng 
dịch vụ khách hàng đã giải quyết nhanh nhu 
cầu sử dụng điện, đặc biệt là các chỉ số tiếp 
cận điện năng, độ tin cậy cung cấp điện được 
thực hiện tốt tạo sự gần gũi, thân thiện của 
khách hàng đối với ngành Điện.

Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” với 
2.072 sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất 
được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công 
tác đem lại giá trị làm lợi 73,3 tỷ đồng. Với 
những thành tích đó, trong nhiệm kỳ qua đã 
có 107 CNVC-LĐ được Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tặng thưởng Bằng Lao động 
sáng tạo.

Đại hội CôNg ĐoàN EVN SPC 
NhiệM kỳ 2017 - 2022: 
Tất cả vì lợi ích của Người lao động
[vĩnH pHúc]

Ngày 15/12/2017, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã 
tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có ông Khuất Quang 
Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Giang Văn Nam, Ủy viên 
thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Tổng công 
ty và các Ban nghiệp vụ, cán bộ công đoàn qua các thời kỳ cùng 210 đại biểu 
của 33 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
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Ban chấp hành Công đoàn EVN SPC nhiệm kỳ 2017-2022

Trong công tác chăm lo đời sống vật chất 
tinh thần cho người lao động, Công đoàn 
EVN SPC đã phối hợp với chuyên môn ban 
hành các quy chế, quy định liên quan đến 
tiền lương của người lao động và hoàn thành 
việc chuyển xếp lương mới. Thực hiện nâng 
lương, nâng bậc cho 24.832 CNVC-LĐ; tổ 
chức thăm hỏi trợ cấp ốm đau, khó khăn 
cho 25.012 lượt người với số tiền 15,254 tỷ 
đồng; 100% CNVCLĐ được khám sức khoẻ 
định kỳ, các trường hợp sức khỏe loại 4 & 5 
đều được bố trí công tác và đi an dưỡng theo 
đúng quy định; đề nghị Công đoàn Điện lực 
Việt Nam thăm hỏi 2.642 CNVC-LĐ có hoàn 
cảnh khó khăn nhân dịp Lễ, Tết với số tiền là 
2,24 tỷ đồng; Hỗ trợ 236 CNVC-LĐ có hoàn 
cảnh khó khăn về nhà ở xây dựng, sửa chữa 
nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 12,4 tỷ 
đồng, nâng tổng số nhà “Mái ấm công đoàn” 
được hỗ trợ từ 2009 đến nay là 271 căn với số 
tiền 14,460 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị cũng 
đã nhân rộng việc xây dựng “Thôn, Làng điện 
lực”, “Mái ấm đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”… 
giúp người lao động an tâm công tác; Tổ chức 
thăm hỏi 100 Trạm 110kV và 95 Điện lực 
vùng sâu, vùng xa nhân “Tháng công nhân” 

để kịp thời động viên tập thể CNVC-LĐ an 
tâm trong công tác. Tổ chức thành công 2 lần 
Hội diễn văn nghệ quần chúng (năm 2014, 
2016), Hội thao CNVC-LĐ (năm 2015), Hội 
thi Gia đình tài năng (năm 2015, 2016).

Trong công tác an sinh xã hội, Công đoàn 
đã tham gia cùng chuyên môn tổ chức họp 
mặt thăm hỏi 3.042 lượt CNVC-LĐ hưu trí 
nhân dịp Lễ, Tết với số tiền 3,159 tỷ đồng; 
phụng dưỡng 192 lượt Mẹ Việt Nam anh 
hùng với số tiền 584 triệu đồng; hỗ trợ các 
địa phương xây dựng 445 căn nhà tình nghĩa, 
tình thương với số tiền 17,317 tỷ đồng; đóng 
góp từ thiện và hỗ trợ các huyện nghèo theo 
Nghị quyết 30a với số tiền 18,946 tỷ đồng; 
khen thưởng 51.982 cháu là con CNVC-LĐ 
có thành tích xuất sắc trong học tập với số 
tiền 7,6 tỷ đồng; duy trì việc tổ chức Trại 
hè thiếu nhi ngành Điện hàng năm cho  
trên 300 cháu.

Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Công 
đoàn EVN SPC nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 
27 ủy viên, ông Lê Xuân Thái - Trưởng ban 
Quan hệ cộng đồng được tín nhiệm bầu giữ 
chức Chủ tịch.
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Vận hành hệ thống SCADA tại PC Bình Dương 

Sơ đồ tổ chức phân cấp vận hành hệ thống SCADA

Hệ thống giám sát 
và điều khiển xa (SCADA) 
trên lưới điện Bình Dương
[Đỗ MinH Tuấn]

Hệ thống SCADA của EVN SPC hiện tại đã 
kết nối tổng cộng 205 trạm biến áp 110kV và 905 
Recloser/LBS.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Từ tháng 01/2015, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã triển khai “Dự án 
xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển xa (SCADA) và trạm biến áp 110 kV không 
người trực” cho lưới điện ở 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; nhằm hiện đại hoá 
lưới điện, nâng cao hiệu quả, độ tin cậy cung cấp điện và giảm chi phí.

Hệ thống SCADA của Công ty Điện lực Bình 
Dương đã kết nối 23 trạm biến áp 110kV và 109 
recloser/LBS vào Hệ thống SCADA của EVN SPC 
(chiếm tỷ lệ cao về số lượng thiết bị và quy mô lưới 
điện trong số 21 Công ty Điện lực thành viên).

Lưới điện trung thế khu vực Bình Dương bắt 
đầu được điều khiển xa trên Hệ thống SCADA từ 
ngày 08/03/2017. Sau 2 tháng vận hành thử nghiệm 
và 6 tháng vận hành chính thức, đến nay đã thực 
hiện tổng cộng 304 lần đóng, cắt recloser/LBS từ xa 
qua Hệ thống SCADA.

Trước đây khi chưa có Hệ thống SCADA, các 
thông tin vận hành của các thiết bị trên lưới điện 
được cập nhật thủ công, không liên tục đồng thời 
mất nhiều thời gian và công sức do nhân viên vận 
hành phải di chuyển tới từng vị trí thiết bị để ghi 
nhận. Từ khi Hệ thống SCADA đưa vào vận hành, 
đã giúp cho điều độ viên theo dõi trạng thái vận 
hành, thông số đo lường của các thiết bị một cách 
chính xác, liên tục và ghi nhận hoàn toàn tự động 
từ xa, điều này giúp giảm thiểu đáng kể nhân lực 
phục vụ công tác theo dõi thông tin vận hành, đồng 
thời hỗ trợ việc chỉ huy vận hành, xử lý sự cố được 
nhanh chóng chính xác do tín hiệu cảnh báo trên 
Hệ thống SCADA được cập nhật ngay lập tức khi 
xảy ra sự cố.

Với khả năng điều khiển từ xa các thiết bị đóng 
cắt trên lưới điện trung thế (recloser/LBS), Hệ thống 
SCADA còn rút ngắn thời gian thao tác thiết bị khi 
chuyển nguồn, xử lý sự cố; từ đó giúp giảm thời 
gian gián đoạn cung cấp điện.

Trung tâm Điều hành 
SCADA

Phòng Điều độ – PC 
(Remote console)

Recloser, LBS và hệ 
thống đường truyền trên 

ĐD 22kV

TT thao tác xa CNĐCT 
tỉnh/TP.

(Remote console)

TBA 110kV và hệ thống 
cáp quang trên ĐD 

110kV
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Trung Tâm Chăm sóC kháCh hàng 
- Cầu nối giữa khách hàng 

và ngành Điện
[pHạM Hoàng THông]

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam Võ Quang Lâm.

Tại Hội thảo, đơn vị tư vấn báo cáo kế 
quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách 
hàng năm 2017, thực hiện ghi nhận qua 700 
khách hàng lấy mẫu liên hệ đền TTCSKH 
về 6 nhóm theo yêu cầu là (Hỏi, đáp; Báo sự 
cố, mất điện và sửa chữa; Thu tiền và hóa 
đơn tiền điện; Thủ tục, hợp đồng mua điện; 
Kiến nghị và yêu cầu khác) trên nhiều địa 
bàn, đối tượng khách hàng khác nhau. 

Cùng với kết quả tiếp nhận, giải đáp 
dịch vụ khách hàng, 11 tháng năm 2017, 
TTCSKH đã tiếp nhận gần 1 triệu cuộc gọi 
và gần 2.800 e-mail; với mức độ hài lòng 
của khách hàng sử dụng điện sinh hoạt hài 
lòng với chất lượng dịch vụ của ngành Điện 
miền Nam đã tốt lên từ khi có TTCSKH với 
tỷ lệ đạt 94%, khách hàng ngoài sinh hoạt là 
87%, tương ứng điểm đánh giá trung bình 
cho các nhóm yêu cầu mà Trung tâm đạt 
được 8,29/10 điểm.

Qua thống kê, Trung tâm nhận thấy hiện 
nay các kênh liên lạc, được khách hàng ưa 

chuộng nhất vẫn là hình thức điện thoại và 
tin nhắn do đáp ứng được tính nhanh chóng, 
kịp thời. Các loại dịch vụ được khách hàng 
đánh giá cao là thông tin về hoá đơn, thu 
tiền điện. Các kênh giao dịch được khách 
hàng đánh giá chưa được cao là e-mail và 
website. Các dịch vụ cần cải thiện là giải 
quyết các kiến nghị, hỏi đáp tra cứu thông 
tin và thủ tục hợp đồng, báo mất điện và xử 
lý sự cố điện.

Ngoài việc qua đợt khảo sát, đánh giá 
kỳ này, Tư vấn độc lập còn đóng vai khách 
hàng bí mật gọi điện thoại đến TTCSKH 
để đánh giá chất lượng trả lời của giao dịch 
viên, tình trạng kết nối của Tổng đài. Với 
500 cuộc gọi, có tỷ lệ đánh giá tốt và khá 
là 445 cuộc, đạt gần 92%; mức  trung bình 
khá và kém chỉ khoảng 8%. Tỷ lệ kết nối 
được đến Tổng đài là gần 95%, gặp được 
giao dịch viên là 82%; Từ kết quả đánh giá 
này, TTCSKH nhận thấy cần tiếp tục duy 
trì, nâng cao những nhóm dịch vụ khách 
hàng đã đạt được; tăng cường hơn nữa đào 
tạo, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ về thủ 
tục hợp đồng, kỹ năng diễn đạt và trình bày 
đối với điện thoại viên.

Ngày 23/11/2017, Hội thảo đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với 
Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam (TTCSKH) đã diễn ra 
tại Hội trường Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC). Tinh thần, thái 
độ phục vụ khách hàng được Tư vấn OCD khảo sát, đánh giá nhằm giúp 
các đơn vị điện lực hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng sử 
dụng điện. 
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Phát biểu, ghi nhận sự nỗ lực và những 
thành quả đạt được trong công tác dịch 
vụ khách hàng của tập thể TTCSKH, 
cùng toàn thể CBCNV Tổng công ty Điện 
lực miền Nam trong năm 2017, ông Võ 
Quang Lâm cho rằng để đạt được những 
thành quả đó, Tổng công ty và TTCSKH 
đã không ngừng đưa nhiều ứng dụng, tiến 
bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả 
cao trong công tác dịch vụ khách hàng  vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh: 
“Trung tâm CSKH hiện nay đóng môt vai 
trò hết sức quan trọng trong công tác dịch vụ 
khách hàng của ngành Điện. Là đầu mối đại 
diện cho ngành Điện tiếp nhận xử lý bước đầu 
các thông tin, yêu cầu của khách hàng; giúp 
ngành Điện được phục vụ, giao tiếp với khách 
hàng mọi lúc mọi nơi; cung cấp điện để tiến tới 
mở rộng việc cung cấp 100% các dịch vụ qua  
kênh trực tuyến”. 

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác 
phục vụ khách hàng sử dụng điện, thời 
gian tới EVN SPC sẽ kết nối với cổng thông 
tin điện tử và Trung tâm hành chính công 
của 21 tỉnh/thành phía Nam; không ngừng 
cải cách hành chính trong cung cấp điện 
tạo ra nhiều tiện ích và điều kiện thuận lợi 

Từ năm 2017, EVN SPC đã tiến 
hành khảo sát, đánh giá với đối tượng 
là khách hàng sử dụng điện đã thực 
hiện các giao dịch qua TTCSKH như 
gọi điện thoại, giao dịch trực tuyến qua 
website, e-mail, Zalo, SMS; khảo sát sử 
dụng bảng hỏi và phỏng vấn nhóm thu 
thập ý kiến, đóng vai khách hàng bí 
mật gọi điện thoại vào Tổng đài đánh 
giá chất lượng giải đáp. Thông tin được 
thu thập tại 6 tỉnh là Bình Dương, 
Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Sóc 
Trăng và Bình Thuận; tiến hành phân 
tích đánh giá và đưa ra các khuyến 
nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch 
vụ, định hướng xây dựng hình ảnh và 
nâng cao sự hài lòng của khách hàng 
sử dụng điện.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. 

nhất khi khách hàng đăng ký mua điện hay 
giải quyết các yêu cầu trong quá trình sử 
dụng điện. Đó cũng là lời tri ân muốn gửi 
đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa 
bàn khu vực miền Nam và cả nước nhân 
Tháng 12 - Tháng tri ân khách hàng của 
ngành Điện.
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Hiệu quả từ chương trình 
Khu - Ấp văn hóa tiết kiệm điện
[Hoài pHƯơng]

Mô hình này đã nhận 
được sự hưởng ứng 
của đông đảo người 
dân và nhanh chóng 
lan rộng trở thành 

một phong trào thiết thực trong 
các khu phố, thôn ấp. Toàn huyện 
Phú Giáo có 20.372 hộ tham gia 
chương trình khu - ấp tiết kiệm 
điện, đạt 100% số hộ dân. Cuối 
năm 2017, toàn huyện có 4 ấp đạt 
tiêu chí ấp văn hóa tiết kiệm điện 
và 78 hộ đạt tiêu chí xét khen 
thưởng của chương trình.

Ấp Bình Tiến, xã An Bình là 
địa phương thực hiện hiệu quả 
chương trình khu - ấp văn hóa tiết 
kiệm điện và trở thành một trong 
những ấp văn hóa điển hình của 
huyện Phú Giáo trong thực hiện 
tiết kiệm điện. Ông Trần Công 
Hiếu, Trưởng ấp Bình Tiến cho 
biết: “Triển khai thực hiện chương 
trình Khu - Ấp văn hóa tiết kiệm 
điện, thời gian qua Ban điều hành 
ấp đã thực hiện nhiều giải pháp 
nhằm kêu gọi các hộ dân thực hành 
tiết kiệm điện; đồng thời phối hợp 
tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại 
với hộ dân về sử dụng an toàn tiết 
kiệm điện; vận động các hộ dân 
thay thế dần bóng đèn sợi đốt bằng 
đèn tiêu thụ năng lượng thấp như 
đèn compact hay đèn led…”.

Công nhân Điện lực đến nhà hộ dân 
tuyên truyền sử dụng điện an toàn, 

tiết kiệm hiệu quả

Theo bà Nguyễn Ngọc Thu, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện 
Phú Giáo, thường trực Ban chỉ đạo chương trình Khu - Ấp văn hóa 
tiết kiệm điện huyện, thời gian qua việc thực hiện chương trình này 
đã đạt được những kết quả tốt. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận 
động của ngành Điện và chính quyền địa phương, để chương trình đạt 
hiệu quả cao hơn, mỗi cá nhân, hộ gia đình phải nâng cao ý thức thực 
hành tiết kiệm điện.

Qua 4 năm triển khai thực hiện mô hình khu - ấp văn hóa tiết kiệm điện 
(TKĐ), hàng năm Điện lực huyện Phú Giáo, Công ty Điện lực Bình Dương 
đã vận động người dân thực hành tiết kiệm được hàng triệu kWh điện, 
với số tiền hàng tỷ đồng. Qua đó góp phần nâng cao ý thức TKĐ của người 
dân thành thị đến nông thôn.

Chương trình Khu - Ấp văn hóa tiết kiệm điện do 
Tổng công ty Điện lực miền Nam chỉ đạo các Công 
ty Điện lực thành viên xây dựng và phát động từ 
năm 2012. Mục đích của chương trình nhằm tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của người dân về tiết 
kiệm điện, từ đó giúp các hộ gia đình có biện pháp 
sử dụng điện hiệu quả, dần thay thế những thiết bị 
tiêu thụ nhiều điện năng bằng thiết bị tiết kiệm điện.
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Năm 2017, huyện Phú 
Giáo đã tiết kiệm được 
trên 3 triệu 632 ngàn kWh, 
đạt 1,92% sản lượng điện 
thương phẩm và đạt 128,8% 
kế hoạch năm. Ông Phan 
Hùng Anh, Phó Giám đốc 
Điện lực huyện Phú Giáo 
khẳng định, trong năm 2018 
và những năm tiếp theo đơn 
vị sẽ tiếp tục tăng cường 
công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của khách 
hàng sử dụng điện an toàn, 
tiết kiệm và hiệu quả; tạo 
sự chuyển biến về hành vi 
và thói quen sử dụng điện 
tiết kiệm trong cộng đồng, 
xã hội, người dân. Điện lực 
huyện tiếp tục thực hiện mô 
hình “Khu - ấp văn hóa tiết 
kiệm điện” tại địa phương; 
kịp thời khen thưởng những 
điển hình tập thể, cá nhân, 
hộ gia đình thực hiện tốt 
chương trình “khu - ấp văn 
hóa tiết kiệm điện”… nhằm 
tạo hiệu ứng tích cực trong 
việc sử dụng điện hiệu quả, 
tiết kiệm, an toàn.

Cùng với sự nỗ lực của 
ngành Điện và chính quyền 
địa phương các cấp đã tạo 
bước đột phá chuyển biến 
từ nhận thức sang hành 
động cụ thể, thực hiện các 
giải pháp sử dụng điện 
tiết kiệm và hiệu quả của 
người dân. Chương trình đã 
thuyết phục người dân bằng 
chính những hiệu quả rất 
cụ thể tại mỗi gia đình. Điều 
này sẽ giúp các thông điệp 
của chương trình lan tỏa sâu 
rộng hơn vào cộng đồng. 
Mỗi hành động tiết kiệm 
điện của từng người dân, hộ 
gia đình, sẽ góp phần giảm 
mức tiêu thụ điện năng, 
giảm khí thải ô nhiễm ra 
môi trường, tiết kiệm một 
phần lớn chi phí cho gia 
đình và quốc gia.

Thanh toán tiền điện 
qua ngân hàng 
Đơn giản hóa thủ 
tục trả tiền điện
[TRƯơng THị THùy TRang]

Được ghi nhận là phương thức thanh toán đơn giản, 
dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, nhưng đến nay, tỷ 
lệ khách hàng thanh toán tiền điện (TTTĐ) bằng hình 
thức thanh toán điện tử (TTĐT) chỉ chiếm 5% doanh 
thu tiền điện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Cải cách thủ tục tạo thuận lợi cho khách hàng mọi lúc mọi nơi
Thủ tục đăng ký đơn giản, không mất chi phí là câu trả lời của đa 

số khách hàng TTTĐ qua ngân hàng. Đây là một dịch vụ hữu ích, 
giúp họ bớt đi được một mối bận tâm. Chị Trần Thị Phương Minh, 
ngụ Lô B4-53, đường Nguyễn Phương Danh (TP. Rạch Giá) chia sẻ: 
“Trước đây, hàng tháng, chị luôn sợ các anh thu tiền điện đến nhà thu tiền 
mà vợ chồng chị lại đi vắng. Vì như vậy sẽ phải đến Điện lực đóng tiền mặt,  
rất mất thời gian”.

Phòng giao dịch khách hàng của Điện lực TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
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Từ tháng 6-2017, chị Phương Minh đăng kí 
TTTĐ qua ngân hàng và thực sự cảm thấy tiện ích 
hơn. “Hàng tháng, ngành Điện sẽ nhắn tin thông báo 
số tiền phải đóng. Đến ngày, ngân hàng tự động khấu 
trừ trong tài khoản, tất cả đều có tin nhắn thông báo 
qua điện thoại, rất rõ ràng, minh bạch”, chị Phương 
cho biết thêm.

Còn anh Hà Quốc Hương, ngụ 211/4, đường 
Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Thanh (TP. Rạch 
Giá) làm việc theo giờ hành chính. Trước đây, khi 
nhân viên đến thu tiền điện, vợ chồng anh hay đi 
làm chưa về. Vậy là, anh xin số điện thoại của anh 
nhân viên thu ngân, khi nào đến kỳ thu tiền, anh 
thu ngân gọi thông báo trước anh mới chạy từ chỗ 
làm về nhà đóng tiền điện. Thấy quá mất thời gian, 
tháng 8/2017, anh Quốc Hương đăng ký chuyển đổi 
hình thức trả tiền điện sang phương thức trích nợ tự 
động qua ngân hàng. “Thủ tục đăng kí rất đơn giản, 
nhanh chóng. Tôi cũng đã khuyến khích các chị em 
trong công ty đăng kí dịch vụ này vì tiết kiệm được rất 
nhiều thời gian”, anh Quốc Hương bày tỏ.

Bà Đào Ánh Nguyệt - Giám đốc Điện lực Rạch 
Giá cho biết: “Hiện nay ngành Điện đã liên kết với 
nhiều Ngân hàng và Bưu cục, Viettel… nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi để khách hàng có nhiều sự chọn lựa hình 
thức thanh toán tiền điện phù hợp”. Đối với hình thức 
trích nợ tự động từ tài khoản thì khách hàng phải 
là chủ tài khoản và chỉ cần đăng ký một lần duy 
nhất tại các phòng giao dịch của ngân hàng hoặc 
điện lực. Sau đó, hàng tháng ngân hàng sẽ tự động 
trích từ tài khoản của khách hàng số tiền tương ứng 
để thanh toán tiền điện. Ngoài ra, khách hàng cũng 
có thể thanh toán tiền điện trực tiếp tại tất cả các 
quầy giao dịch của ngân hàng, các bưu cục thuộc hệ 
thống Bưu điện, ứng dụng Bankplus của Viettel, giao 
dịch qua thẻ ATM, internet banking... Bà Nguyệt 
khẳng định: “Các hình thức thanh toán này đều  
không mất phí”.

Thanh toán điện tử không chỉ tiết kiệm thời gian 
cho khách hàng mà còn góp phần hạn chế rủi ro, 
đảm bảo tính chính xác, an toàn cho khách hàng 
và ngành điện. Đây cũng là giải pháp nhằm thực 
hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 
của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án 
phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt 
Nam giai đoạn 2016-2020; chủ trương của Công ty  

Điện Lực Kiên Giang đã được UBND tỉnh chấp 
thuận tại thông báo kết luận số 628/TB-VP ngày 
06/09/2017: thí điểm trên địa bàn thành phố Rạch 
Giá về việc thanh toán tiền điện không đến nhà 
khách hàng thông qua ATM, Internet Banking, 
Mobile Banking….

Chưa hình thành thói quen
Nhiều lợi ích nhưng trên thực tế, tỉ lệ khách 

hàng TTTĐ qua ngân hàng còn khá khiêm tốn. 
Theo thống kê của Điện lực Rạch Giá, tính đến nay, 
mới có 6% khách hàng thanh toán qua ngân hàng, 
4% khách hàng thanh toán qua bưu cục, 5% khách 
hàng thanh toán tại quầy thu của Điện lực.

Thực tế hiện nay cho thấy, đa phần khách 
hàng vẫn quen sử dụng tiền mặt, nên cần thêm 
thời gian để họ làm quen với các phương pháp 
thanh toán mới. Do đó, để tăng lượng khách hàng 
TTTĐ thông qua TTĐT cần phải thực hiện theo  
lộ trình thích hợp.  

Điện lực Rạch Giá xây dựng kế hoạch thực hiện 
TTTĐ thông qua TTĐT theo lộ trình cụ thể từ năm 
2017 đến năm 2020. Trong đó tháng 11 và 12-2017, 
Điện lực TP. Rạch Giá gửi tờ rơi tuyên truyền đến 
toàn thể khách hàng sử dụng điện biết lộ trình, kế 
hoạch thực hiện TTTĐ qua hình thức TTĐT và 
thời gian triển khai thực hiện thu tiền điện không 
đến nhà khách hàng. Các năm tiếp theo từ 2018-
2020 sẽ lần lượt triển khai theo từng giai đoạn. Năm 
2018: đầu tiên là các đối tượng khách hàng là cơ 
quan, doanh nghiệp, khách hàng là cán bộ công 
nhân viên, người lao động có tài khoản nhận lương 
tại ngân hàng. Sau đó thí điểm thu tiền tại khu đô 
thị Phú Cường và phường Vĩnh Thanh Vân. Riêng, 
phường Vĩnh Thanh Vân sẽ tận dụng các điểm thu 
tiền điện hiện có tại các phòng giao dịch của các 
ngân hàng đóng trên địa bàn phường…

Năm 2018 và các năm tiếp theo, Điện lực Rạch 
Giá sẽ triển khai các điểm thu, các hình thức thanh 
toán điện tử giảm dần hình thức thu tiền điện tại 
nhà ở các phường, xã còn lại của TP. Rạch Giá và 
tiếp tục tuyên truyền vận động khách hàng thực 
hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt bằng 
các hình thức thanh toán phù hợp. Riêng đối với 
khách hàng không có điều kiện tiếp cận hình thức 
thanh toán điện tử như người già, hộ gia đình neo 
đơn, người khuyết tật, Điện lực sẽ có phương án 
thích hợp hỗ trợ khách hàng.
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Nghĩa tình 
“Làng Điện lực Sóc Trăng”
[LÊ TuyẾT]

Ý tưởng “tìm đất cho người lao động xây nhà” được Ban giám đốc và Công 
đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) manh nha từ năm 1997. 

Gia đình nhỏ của anh Lê Trọng Khoa trong căn nhà mới ở thôn Điện lực Cù Lao Dung

Năm 2000, ngôi nhà đầu tiên trong Làng Điện lực Sóc Trăng 
được khánh thành. 20 năm qua, PC Sóc Trăng đã lập được 
1 ngôi làng, 2 thôn và 5 khu đất đang chờ hoàn thiện hạ 
tầng, tạo ra gần 300 chỗ ở ổn định cho đoàn viên, công 
nhân lao động.

Anh em góp sức, công đoàn tặng tiền
“Hôm em làm nhà, gặp trúng  mùa mưa, nhân công không có, công 

ty, công đoàn đưa anh em xuống phụ giúp. Cập rập vậy rồi cũng xong. 
Đó là cái Tết đầu tiên, sau gần chục năm ở trọ, gia đình em được ăn Tết 
trong căn nhà của riêng mình” - anh Đinh Văn Toàn (34 tuổi, công tác 
tại Điện lực Cù Lao Dung được 13 năm) giọng rưng rưng, kể. Rót 
nước mời khách trong căn nhà mới, anh cười, khuôn mặt hiền lành: 
“Nhiều lúc nghĩ dại, lỡ công đoàn hổng hỗ trợ, vợ chồng em không biết 
đến bao giờ mới có được căn nhà”.

Căn nhà mới của vợ chồng anh Toàn nằm ở vị trí số 2 trong 24 
lô đất của thôn Điện lực Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung, Sóc 
Trăng), có diện tích 100 mét vuông, sân trước, sân sau, thoáng mát, 
rộng rãi. Gần chục năm thấm thía cảnh cả gia đình 4 người phải 

nhiều lần chuyển chỗ trọ nên 
khi công đoàn thông báo triển 
khai thôn Điện lực, anh là người 
đăng ký đầu tiên. Anh Toàn bộc 
bạch: “Đăng ký xong thì sợ lỡ 
đâu mình được giao đất! Bởi nếu 
được giao, không biết lấy tiền đâu  
mà xây nhà.”

May mắn đến với anh lần 
nữa khi anh được công đoàn trao 
tặng “Mái ấm công đoàn”. Anh 
gãi đầu, cười cười: “13 năm làm 
công nhân ở đội bảo dưỡng, tôi 
luôn cố gắng hoàn thành nhiệm 
vụ được giao, được lãnh đạo đánh 
giá tốt. Cứ nghĩ là công việc của 
mình thì mình phải làm cho tốt, 
đâu ai nghĩ một ngày chính điều 
đó đã giúp tôi có được “Mái ấm 
công đoàn” với số tiền được trao 
đến 60 triệu đồng. Có vốn ban 
đầu, vợ chồng tôi mạnh dạn đi 
mượn anh em, vay ngân hàng. Cơ 
quan bảo lãnh cho tôi đi vay, hằng 
tháng trích lương trả dần. Còn 
số tiền hạ tầng 25 triệu đồng khi 
nhận đất, công đoàn giảm cho tôi 
50%, số tiền còn lại, tôi đóng trong 
vòng 2 năm. Nhiều lúc nghĩ lại cứ  
tưởng mình mơ”.

Sát vách nhà anh Toàn là căn 
nhà mới còn phảng phất mùi sơn 
của gia đình anh Lê Trọng Khoa. 
Anh Khoa có thâm niên gần chục 
năm ở Điện lực Cù Lao Dung. 
Nói chuyện nhà, anh Khoa hào 
hứng góp chuyện: “Căn nhà của 
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em cất đúng 198 triệu đồng. Cất nhà xong là hết sạch 
tiền, bàn ghế, đồ dùng em chưa sắm sửa gì cả nhưng 
với vợ chồng em như vậy là quá vui rồi. Vợ em vừa sinh 
con được mấy tháng, có căn nhà mới, cao ráo, thoáng 
mát vào ở ngay. Em quê Trà Vinh, vợ quê Kiên Giang, 
cục đất chọi chim ở Cù Lao Dung cũng không có, nếu 
không có đất của công đoàn, không chừng giờ này vợ 
chồng em còn bế con đi tìm nhà trọ”.

Cũng sắp sửa vĩnh biệt đời ở trọ, anh Lưu Quốc 
Nhiệm - nhân viên Điện lực Kế Sách - mấy hôm 
nay lòng dạ cứ chộn rộn. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, 
anh chạy qua công trình ở thôn Điện lực Kế Sách 
xem vách nhà mình đã lên đến đâu.

Từ Trà Vinh, anh Nhiệm đến Sóc Trăng lập 
nghiệp, được PC Sóc Trăng tiếp nhận và phân công 
về Điện lực Kế Sách. 15 năm gắn bó với Kế Sách, 
lập gia đình, sinh con, với anh, Sóc Trăng trở thành 
quê hương thứ hai của mình.

Đưa tay lau mồ hôi đang túa ra trên mặt, anh 
kể: “Hồi còn độc thân, mình ở sao cũng được nhưng 
khi có vợ, có con rồi, nay đây mai đó chuyển chỗ trọ, 
ảnh hưởng đến chuyện học hành của con, lòng dạ mình 
không yên. Có an cư mới lạc nghiệp thế nhưng làm bao 
nhiêu cũng chỉ đủ dành cho hai đứa con, mãi mà không 
mua được miếng đất. Năm rồi tôi được công đoàn xét 
cấp cho miếng đất 100 mét vuông và 60 triệu đồng “Mái 
ấm công đoàn”. Vợ chồng tôi vay mượn thêm, cất cái 
nhà. Xem như giấc mơ an cư đã thành”.

Dùng nhà để giữ chân công nhân
Để có được làng Điện lực Sóc Trăng, thôn Điện 

lực Cù Lao Dung, thôn Điện lực Kế Sách với gần 
200 hộ gia đình sinh sống và sắp tới là 5 thôn ở Vĩnh 
Châu, Thạnh Trị, Ngã Năm, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, đó 
là cả một quá trình cố gắng không ngừng của Công 
đoàn, Ban giám đốc PC Sóc Trăng và sự hỗ trợ của 
Tổng công ty Điện lực miền Nam.

“Nếu cái nền này mà em tự bỏ tiền ra mua, giá thấp 
nhất là 100 triệu đồng, có công đoàn hỗ trợ, chi phí em 
bỏ ra chỉ hơn chục triệu mà lại được trả dần trong 2 
năm. Không những thế, em cũng không tốn chi phí thiết 
kế nhà cửa vì công đoàn đã thuê thiết kế chung, tụi em 
cứ thế làm theo” - anh Toàn phấn khởi khi nói về căn 
nhà của mình.

Lý giải về giá đất rẻ đến vô cùng này, ông Phạm 
Nguyễn Minh Châu - Chủ tịch Công đoàn PC Sóc 
Trăng - chia sẻ: “Kinh phí ban đầu bỏ ra mua đất, làm 
hạ tầng được công đoàn vay từ Quỹ phúc lợi của đơn vị, 
Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ thêm.”

Sau đó, số tiền được chia đều, các hộ gia đình 
nhận đất, xây nhà, một năm sau trả lại cho công 
đoàn, công đoàn hoàn trả cho quỹ phúc lợi. Tất cả 
các khu đất mà Công đoàn PC Sóc Trăng mua đều 
là đất nông nghiệp nên giá rất rẻ. Công đoàn xét 
quy hoạch rồi làm việc với tỉnh, xin lên thổ cư, tách 
thửa. Sau đó công đoàn bỏ kinh phí ra làm hạ tầng 
như đường, điện, nước, hệ thống cống… Hoàn thiện 
rồi thì giao lại cho anh chị em đoàn viên, công nhân 
lao động có nhu cầu.

Nghe qua thì đơn giản nhưng chỉ khi bắt tay vào 
làm mới thấy “chằn ăn trăn quấn”. Thế nên khắp 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long, rộng ra là cả nước, 
chỉ có mỗi PC Sóc Trăng là chịu khó nhất trong việc 
tìm đất cho công nhân 20 năm qua.

Nhiều đơn vị cũng sang học hỏi cách làm nhưng 
được thời gian thấy rắc rối quá nên dẹp. Bởi đất 
nông nghiệp đều là đất trũng, muốn cất được nhà 
phải bơm cát, san lấp mặt bằng. Đường sá không 
có, đơn vị phải bỏ kinh phí ra làm đường bêtông. Ví 
như làng Điện Sóc Trăng, cách đây 20 năm, khi xin 
lên thổ cư, tỉnh hứa sẽ làm cho con đường, chờ hoài 
không thấy, thế là đơn vị phải bỏ tiền ra… tự xử!

Nói về quãng thời gian 20 năm đi tìm đất xây 
nhà cho công nhân, ông Phạm Nguyễn Minh Châu 
với một giọng chậm rãi, từ tốn bày tỏ: “Tuy vất vả 
một chút nhưng suy đi tính lại thì công ty được lợi rất 
nhiều thứ, mà cái lợi nhất là giữ được chân người lao 
động ở lại với Công ty”.

Cách đây 20 năm, Sóc Trăng là một trong những 
địa phương không thu hút được nhân lực. Người ở 
tỉnh thì thi nhau ra đi, người ở nơi khác thì e ngại 
không đến. Giáo dục đào tạo nghề ở địa phương 
chưa đào tạo được đội ngũ lao động để phục 
vụ phát triển kinh tế cho tỉnh, ngành điện cũng  
không ngoại lệ.

Giải thích cho tên gọi “Làng Điện lực”, ông 
Huỳnh Minh Hải - Giám đốc PC Sóc Trăng nói: 
“Khi bắt đầu, chúng tôi nghĩ nhiều đến tên gọi, có người 
đề xuất là “Khu tập thể nhà ở công nhân ngành Điện” 
hoặc “Khu dân cư ngành Điện”… cuối cùng chúng tôi 
chọn gọi “Làng Điện lực” lấy ý nghĩa từ thành ngữ “tình 
làng nghĩa xóm”. Đó cũng là một lời nhắc nhở đối 
với tất cả anh em, “Làng Điện lực” được thành lập, 
kinh phí ban đầu trích từ quỹ phúc lợi, chính là tiền 
đóng góp của tất cả anh em trong công ty, mọi người 
đồng lòng chịu thiệt khi ít đi du lịch, bớt ăn, bớt chơi 
để kinh phí cho công đoàn vay “lập làng, lập xóm”, 
cho nên khi đã sống trong “Làng”, anh chị em công 
nhân, người lao động luôn yêu thương nhau và gắn 
bó lâu dài với ngành Điện”.
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Nhân rộng mô hình tiết kiệm 
điện trong nuôi tôm 
[Hoài pHƯơng]

Đó là nhận định chung của đoàn công tác liên bộ gồm Bộ Công Thương, 
Khoa học & Công nghệ, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn  và Hội Khoa 
học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam 
(VECEA) sau khi khảo sát thực tế, đánh giá mô hình tiết kiệm điện trong nuôi 
tôm tại tỉnh Sóc Trăng.

Hồ nuôi tôm ở Sóc Trăng  đã thay thế gối đỡ trục dàn quạt (tạo khí ô-xy) chữ U 
bằng con lăn trục quay nhằm tiết kiệm điện

Tiết kiệm tới 38,7% điện năng

Hai mô hình tiết kiệm điện trong 
nuôi tôm gồm: “Thay thế gối 
đỡ trục dàn quạt (tạo khí ô-xy) 
chữ U bằng con lăn trục quay” 
và “Đồng trục hóa mô tơ với 
trục dẫn dàn quạt, kết hợp sử 

dụng con lăn đỡ trục quay thay thế con lăn 
gối đỡ chữ U” được Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVNS PC) nghiên cứu, triển khai thí 

điểm tại 161 hộ dân nuôi tôm ở thị xã Vĩnh 
Châu, huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và 
huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Sau một năm thí điểm, mô hình đã 
mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, mô 
hình “Thay thế gối đỡ trục dàn quạt (tạo khí 
ô-xy) chữ U bằng con lăn trục quay” đã giúp 
161 hộ dân tiết kiệm được 15,2% điện năng 
tiêu thụ, tương đương 757 triệu đồng/năm; 
còn mô hình “Đồng trục hóa mô tơ với trục 
dẫn dàn quạt, kết hợp sử dụng con lăn đỡ 
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trục quay thay thế con lăn gối đỡ chữ U”, 
tiết kiệm tới 38,7% điện năng, tương ứng 
1,9 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Thành viên 
Hiêp hội nuôi tôm huyện Mỹ Thanh chia 
sẻ: “Đây là một mô hình mang lại lợi ích kép 
cho các hộ nuôi tôm. Ngoài việc tiết kiệm chi 
phí điện năng, mô hình còn góp phần giảm 
thiểu hư hỏng các thiết bị, giúp việc hòa tan ô 
xy trong ao ổn định hơn, tạo môi trường sống 
tốt cho tôm.”

“Với gia đình tôi cũng như nhiều hộ gia 
đình khác, mỗi tháng chi phí tiền điện dành 
cho nuôi tôm lên tới hàng trăm triệu đồng, 
thì việc giảm từ 38-40% sản lượng điện hàng 
tháng là rất lớn, giúp chúng tôi tiết kiệm được 
chi phí để tái đầu tư. Do đó, tôi rất mong muốn 
các Bộ ngành và Điện lực xem xét, sớm nhân 
rộng mô hình này, để nhiều hộ dân nuôi tôm 
cùng được hưởng lợi”, ông Nhiệm cho hay.
“Một mô hình ích nước – lợi nhà”

Chủ trì buổi Họp đánh giá Mô hình tiết 
kiệm điên trong nuôi tôm với đoàn công 
tác liên bộ sau chuyến khảo sát thực địa, 
ông Đặng Huy Cường – Vụ trưởng Vụ Tiết 
kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững 
(Bộ Công Thương) khẳng định: Đây thực sự 
là một sáng kiến ích nước, lợi nhà.

“Chi phí đầu tư ít nhưng có thể tiết kiệm 
được lên tới 38% điên năng tiêu thụ, mô hình 
này có nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới. 
Hiện nay, trong bối cảnh tiềm năng các loại 
năng lượng như thủy điện, điện khí… đã đạt 
tới hạn, điện hạt nhân tạm dừng, viêc huy động 
vốn để đầu tư các dự án điện gặp nhiều khó 
khăn, thì tiết kiệm điện là một trong những giải 
pháp đặc biệt quan trọng, giúp EVN giảm áp 
lực đầu tư nguồn và lưới. Không chỉ có vậy, mô 
hình này còn mang lại chính lợi ích cho các hộ 
gia đình nuôi tôm”, ông Cường khẳng định.

Cũng theo ông Cường, “Ngay từ bây giờ, 
chúng ta cần thực hiện các giải pháp để nhân 
rộng mô hình này, bởi lợi ích mà mô hình mang 
lại đã rất rõ ràng”.

Còn ông Như Văn Cẩn - Vụ trưởng vụ 
Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản, 
Bộ NN&PTNT cho hay: “Đi khảo sát mô 
hình, tôi thực sự ấn tượng. Tính khả thi của 
mô hình này rất cao, bởi nó đơn giản, người 
dân dễ dàng tiếp cận. Đặc biệt, với nghề nuôi 
tôm, việc giảm được 38,7% điện năng tiêu thụ 

có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm giá thành, 
tăng sức cạnh tranh trên thị trường”.

Cùng đánh giá cao mô hình này, đại 
diện Bộ KH&CN và VECEA cũng nhận 
định, đây là hai mô hình có cơ sở khoa học 
và có ý nghĩa cao, hoàn toàn có thể nhân 
rộng trong thực tiễn.

Về phía tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn 
Chuyện - Chủ tịch UBND cho biết, mỗi 
năm, điện dành cho nuôi tôm ở Sóc Trăng 
chiếm khoảng 221 triệu kWh, tương ứng  
khoảng 20% sản lượng điện tương phẩm 
toàn tỉnh – một tỷ lệ rất lớn. Chính vì vậy, 
chúng tôi rất mong mô hình này sớm được 
nhân rộng. Tỉnh Sóc Trăng cam kết sẽ đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngành 
Điện kêu gọi các hộ dân nuôi tôm áp dụng 
các giải pháp tiết kiệm điện…

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám 
đốc EVN cho biết, với những lợi ích mà 
mô hình này mang lại, Tập đoàn đã chỉ 
đạo EVN SPC và PC Sóc Trăng tiếp tục 
nghiên cứu, mở rộng, nâng cấp mô hình 
này. “Để có cơ sở pháp lý để nhân rộng mô 
hình này không chỉ ở các tỉnh ĐBSCL mà 
còn ở các tỉnh phía Bắc, EVN đề nghị các 
Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ, 
Bộ NN&PTNT sớm công bố rộng rãi kết quả 
mô hình này, từ đó chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc tuyên truyền để các hộ dân áp dụng…”,  
ông Lâm kiến nghị.

Hiện nay, EVN SPC đã và đang tiếp tục 
triển khai đợt thí điểm thứ hai mô hình này 
tịa tỉnh Sóc Trăng, với việc hỗ trợ cấp phát 
con lăn cho 672 hộ dân, tổng chi phí gần 
750 triệu đồng. 

Ngoài ra, trong năm 2018, EVN SPC 
sẽ triển khai một giải pháp mới theo đề án 
“Giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm tại 
các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau – giai 
đoạn thí điểm 2017-2018”. Cụ thể, giải pháp 
được áp dụng là: “Thay động cơ điện hiệu suất 
cao, điều tốc kết hợp với thay con lăn và chỉnh 
đồng trục dàn quạt với trục động cơ”, với sự 
kết hợp giữa mô hình mới và hai mô hình 
trên, nhằm khuyến khích các hộ nuôi tôm 
thay tế các loại động cơ cũ (không rõ nguồn 
gốc, động cơ quấn lại) bằng động cơ hiệu 
suất cao kết hợp bộ giảm tốc và sử dụng con 
lăn cho đàn quạt tạo oxy.
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Phát quang gần 4.000km 
đường dây điện 

[Hải TRung]

(PCĐN) – Nhằm ngăn ngừa các sự cố điện có thể xảy ra 
do tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp 
(HLATLĐCA), trong năm 2017, Công ty TNHH MTV Điện 
lực Đồng Nai cùng với 12 đơn vị trực thuộc phát quang cây 
xanh dọc hành lang đường dây trung và cao áp, với tổng 
chiều dài 3.833km.

Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhằm 
đảm bảo thông thoáng hành lang an toàn và khoảng 
cách an toàn với công trình lưới điện cao áp. Việc thường 
xuyên phát quang cây mọc trong, ngoài HLATLĐCA để 
đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định cũng như 
không bị va quẹt, ngã đổ vào đường dây khi có dông, lốc  
hoặc bị cưa, chặt... 

Công nhân Xí nghiệp Điện cao thế Đồng Nai đang phát quang HLATLĐCA.

Ngoài biện pháp trên, 
Công ty Điện lực Đồng 
Nai cùng các Điện lực 
trực thuộc đã triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp 
khách như: Tăng cường 
tuyên truyền để từng 
bước nâng cao nhận thức 
của người dân về an toàn 
điện, về bảo vệ công trình 
lưới điện cao áp; phối 
hợp các cơ quan chức 
năng và chính quyền địa 
phương quản lý các công 
trình, nhà ở nằm trong 
hoặc gần HLATLĐCA 
nhằm kịp thời phát hiện 
và ngăn chặn ngay từ đầu 
các hành vi cơi nới, cải 
tạo, thi công công trình vi 
phạm HLATLĐCA; vận 
động người dân tháo dỡ, 
di dời các kết cấu, công 
trình (như bảng quảng 
cáo, biển hiệu, ăn-ten...) 
cũng như chằng néo mái 
tôn, chặt tỉa cây xanh 
mọc cao trong/ngoài hành 
lang an toàn lưới điện 
cao áp (HLATLĐCA) để 
đề phòng ngã đỗ, rơi vào 
đường dây gây sự cố và tai 
nạn điện khi có mưa bão, 
dông, lốc xảy ra. Đồng 
thời, kịp thời xử lý các vụ 
vi phạm theo quy định 
hiện hành.
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53 trạm biến áp của khách hàng 
được vệ sinh công nghiệp miễn phí
[ngọc sơn]

Nằm trong chuỗi những hoạt động tri ân 
khách hàng sử dụng điện năm 2017, 
ngay từ tháng 3/2017, Công ty Điện lực 
Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) đã triển 
khai đến các Điện lực trực thuộc lựa 
chọn và thực hiện vệ sinh công nghiệp 

miễn phí trạm biến áp là tài sản của các khách hàng 
sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Khách 
hàng được hưởng chương trình này là những khách 
hàng công nghiệp lớn, hoàn thành sớm việc thanh 
toán tiền điện và có trạm biến áp riêng. Đến nay, đã 
có 53 trạm biến áp đã được PC Ninh Thuận thực 
hiện vệ sinh công nghiệp miễn phí.

Các hạng mục vệ sinh công nghiệp miễn phí 
được PC Ninh Thuận triển khai bao gồm: Kiểm tra, 

vệ sinh sứ cách điện từ sau thiết bị bảo vệ trung áp 
(FCO/LB-FCO) xuống máy biến áp; kiểm tra khắc 
phục các khiếm khuyết của hệ thống bảo vệ, chống 
sét LA, đo lường - tín hiệu; kiểm tra, bảo dưỡng các 
vị trí tiếp xúc, lau chùi dây dẫn trung áp và hạ áp bị 
đóng bụi bẩn, vỏ và sứ máy biến áp; vệ sinh phát 
quang, dọn cỏ, vệ sinh trạm,.... Ngoài ra các Điện 
lực còn sử dụng thêm băng keo cách điện trung áp 
để làm kín các điểm hở tại trạm biến áp nhằm giảm 
thiểu sự cố cho khách hàng sử dụng điện.

Song song với hoạt động vệ sinh công nghiệp 
trạm biến áp miễn phí, PC Ninh Thuận còn kết hợp 
tư vấn cho khách hàng biết cách sử dụng điện an 
toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Công nhân PC Ninh Thuận đang thực hiện vệ sinh 
công nghiệp miễn phí cho trạm biến áp khách hàng

TRI ÂN KHÁCH HÀNG
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gắn biển công trình 
cải tạo và mở rộng lưới điện

SỬA ĐIỆN MIỄN PHÍ CHO HỘ NGHÈO

[kiM LiÊn]

[Mỹ THu]

Hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 
2017, ngày 7/12, Công ty Điện lực Ninh 
Thuận tổ chức Lễ gắn biển công trình “Cải 
tạo và mở rộng lưới điện phân phối cấp 

điện cho vùng sản xuất nông nghiệp thôn Mỹ Hòa, 
xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải”. Công trình có tổng 
mức đầu tư trên 1,54 tỷ đồng, với các hạng mục: 
679,3m đường dây trung áp; 2 trạm biến áp 3 pha, 
tổng dung lượng 350kVA. 

 Sau 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành 
và đi vào hoạt động, góp phần khắc phục tình trạng 
quá tải các nhánh dây hạ áp, đáp ứng nhu cầu sử 
dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông 
nghiệp cho các hộ dân tại khu vực nói trên.

Hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng, ngày 
14/12, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ 
chức sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện 
gia dụng miễn phí cho hơn 240 gia đình 

chính sách, hộ nghèo nhằm giúp các gia đình được 
sử dụng điện tốt hơn, an toàn hơn. 

Các hộ dân sẽ được điện ngành Điện kiểm tra, 
thay thế các đường dây điện, ổ cắm điện cũ không 
bảo đảm an toàn; gắn  mới các bóng đèn tiết kiệm 
điện; hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện an toàn, 
tiết kiệm và hiệu quả. 

Bên cạnh việc sửa chữa điện miễn phí cho hộ 
dân, Công ty Điện lực Vĩnh Long cũng hỗ trợ lắp 
công tơ chính và dây nhánh sau công tơ cho các 
hộ nghèo đang sử dụng điện theo hình thức câu 
phụ. lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng miễn 

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận (phải) trao quyết 
định công nhận công trình gắn biển thi đua cho PC Ninh Thuận

Công nhân PC Vĩnh Long sửa điện cho hộ nghèo

phí cho trên 10 tuyến đường nông thôn và tổ chức 
vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí cho các  
khách hàng lớn. 
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Gắn điện kế cho 100 hộ dân 
[pHạM Xuân Hùng]

Điện lực Trảng Bom 
(Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Đồng Nai) đã 
lắp đặt điện kế 

chính cho 100 hộ dân đang sử 
dụng điện câu phụ tại khu vực 
xóm Suối Sao, ấp Lộ Đức, xã 
Hố Nai 3, huyện Trảng Bom  
vào ngày 27/11.

Trước đây, các hộ dân 
trong khu vực này sử dụng 
điện qua điện kế của hợp tác 
xã (HTX) Nam Sơn Tùng do 
tư nhân quản lý với giá cao  
(trên 4.000 đồng/kWh).

Tại buổi tiếp xúc khách hàng 
sử dụng điện tại ấp Lộ Đức, 
Điện lực Trảng Bom đã ghi nhận 
những ý kiến phản ánh của người 
dân về chất lượng điện năng và 
giá bán điện tại khu vực. Sau đó, 
Điện lực Trảng Bom đã phối hợp 
với chính quyền địa phương, đại 
diện HTX Nam Sơn Tùng (chủ 
đầu tư đường trục hạ thế) và bà 
con xã viên HTX để vận động 
bàn giao lưới điện cho ngành 
Điện quản lý và cải tạo để cấp 
điện đến từng hộ dân.  

Đến tháng 10/2017, HTX 
Nam Sơn Tùng đã chấp thuận 
bàn giao lưới điện hạ thế cho 
ngành Điện. Điện lực Trảng Bom 
đã thông báo cho gần 100 khách 
hàng lập hồ sơ để khảo sát cấp 
điện kế chính. Song song đó, để 
đảm bảo cấp điện cho khách 

Nhân viên Điện lực Trảng Bom đến nhà làm thủ tục cấp điện cho khách hàng

hàng và vận hành an toàn, Điện lực đã xây dựng trạm biến áp (TBA) 
Hiệp Thành 3 (công suất 3x75kVA) và cải tạo lại lưới điện hạ thế hiện 
hữu với chi phí đầu tư trên 400 triệu đồng. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Công Minh (xóm Suối Sao, ấp Lộ 
Đức, xã Hố Nai 3) cho biết: “Trước đây gia đình tôi và các hộ dân xung 
quanh sử dụng điện từ lưới điện của HTX phải trả tiền điện với giá rất cao. 
Trong khi đời sống của bà con khu vực còn nhiều khó khăn dẫn tới ảnh 
hưởng đến sinh hoạt, học tập của các cháu cũng như phát triển kinh tế gia 
đình. Chúng tôi rất vui vì đã được Điện lực Trảng Bom quan tâm gắn điện 
kế đến từng hộ. Trong quá trình thực hiện, Điện lực đã cử nhân viên xuống 
trực tiếp tại hiện trường để tiếp nhận hồ sơ cũng như ký hợp đồng mua bán 
điện và thu tiền chi phí phát sinh sau điện kế để tránh việc đi lại nhiều lần 
cho chúng tôi.”

Trước đó, tháng 09/2017, Điện lực Trảng Bom cũng đã tiếp nhận 
đường dây hạ thế và 02 TBA của HTX Hiệp Thành Phát (ấp Lộ Đức, 
xã Hố Nai 3). Sau khi tiếp nhận, Điện lực đã tăng công suất các TBA 
Hiệp Thành 1 (từ 3x50 lên 320kVA) và Hiệp Thành 2 (từ 3x50 lên 
250kVA). Đồng thời, cải tạo lưới điện hạ thế và gắn điện kế chính cấp 
điện cho hơn 70 hộ dân tại khu vực.

bản tin evn spc tháng 12/2017        23 



Lợi ích từ chương trình 
“Thắp sáng đường quê”

Trao tặng nhà Đại đoàn kết 
nhân Tháng tri ân khách hàng

[pHạM LÊ Đức nguyÊn]

[HuỳnH vĩnH pHúc]

Chi đoàn Điện lực Đất Đỏ, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với chính 
quyền địa phương thực hiện công trình “Tháp sáng đường quê - Tri ân khách hàng 
năm 2017”, kéo 600m đường dây điện, lắp 20 bóng đèn chiếu sang miễn phí tại tuyến 
đường nông thôn thuộc tổ 3, tổ 4 khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

Hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng, ngày 
1/12/2017, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã 
tổ chức trao tặng 5 nhà đại đoàn kết cho 5 
hộ nghèo ở huyện Long Hồ, mỗi căn được 

hỗ trợ 30 triệu đồng.

Trên tuyền đường này có gần 100 nhân 
khẩu. Bà con nơi đây đã có điện phục 
vụ sinh hoạt và sản xuất hàng ngày. 
Tuy nhiên hệ thống đèn chiếu sáng 
công cộng trên tuyến đường vẫn là 

niềm mong mỏi bấy lâu, nay đã được Điện lực hỗ  
trợ giải quyết.

Ông Cao Tứ Phước, Trưởng khu phố Hiệp Hòa 
cho biết: “Trước đây, khi chưa có điện thắp sáng cho 
tuyến đường, ban đêm bà con đi lại gặp nhiều khó 
khăn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, an ninh 
trật tự cũng không được bảo đảm”.

Ngoài ra, Chi đoàn Điện lực Đất Đỏ còn tổ chức 
chương trình sửa chữa hệ thống điện, thay thế bóng 
đèn cho 15 hộ nghèo.

Năm 2017, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã trao 
tặng 17 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo 
tại 3 huyện: Long Hồ 5 căn, Trà Ôn 7 căn và  
Tam Bình 5 căn.

Xây dựng những ngôi nhà khang trang ấm áp 
cho người nghèo, tập thể CBCNV ngành Điện với 
mong muốn giúp người dân có chỗ ở ổn định, yên 
tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Công nhân Điện lực Đất Đỏ hổ trợ lắp đèn chiếu sáng 
cho tuyến đường nông thôn

Lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Vĩnh Long

TRI ÂN KHÁCH HÀNG
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Sáng kiến 
“Gia công nắp che tụ bù hạ áp ngoài trời”
[Đặng THị nHơn Tùng) 

Hiện nay trên lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu quản lý sử dụng 6.230 tụ bù hạ áp lắp cố 
định ngoài trời. Qua thời gian vận hành ngoài môi trường, một số nắp của các tụ bù này bị 
bể làm cho các điểm đấu nối dây bên trong bị rỉ sét, tiếp xúc không tốt, thậm chí có trường 
hợp gây phóng điện làm hư hỏng tụ. Mặt khác, trên thị trường không có bán các loại nắp 
che này, nên để đảm bảo an toàn thì phải thay tụ mới, cách thực hiện này không những 

phát sinh chi phí cao mà còn ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện (chỉ số SAIDI).

Từ thực tế đó, nhóm tác giả Trương Anh Khoa - nhân viên phòng Kỹ thuật và Nguyễn Phương 
Giang - nhân viên Điện lực Hòa Bình đã đưa ra giải pháp “Gia công nắp che tụ bù hạ áp lắp cố định 
ngoài trời”.

Tụ bù hạ áp lắp cố định bị bể nắp (trước khi áp dụng giải pháp)

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Nội dung giải pháp: gia công phần nắp tụ mới để thay thế cho nắp tụ bù hạ áp bị hỏng. Cụ thể 
như sau:

 Đối với tụ bù hạ áp cố định có kích thước đường kính tụ bằng 90mm
Dùng một đoạn ống nhựa PVC đường kính 90mm với chiều dài 120mm, nung nóng một đầu ống, 

sau đó gia công rộng ra theo đường kính 94mm, chiều dài 30mm và khoan một lỗ đường kính 27mm 
cách đầu không nung 50mm để luồn dây đấu nối và cố định dây vào nắp tụ.

Dùng nắp chụp đầu ống PVC đường kính 90mm để chụp đầu ống PVC đường kính 90mm lại 
không cho nước vào vị trí đấu dây của tụ.

Dùng keo silicone để làm kín phần ống PVC vào thân tụ và tại vị trí luồn dây đấu tụ.
  Đối với tụ bù hạ áp cố định có kích thước đường kính tụ bằng 60mm

Nắp chụp đầu ống Ống nhựa PVC nung rộng 1 đầu và khoan lỗ
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TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Ống nhựa PVC đã gắn vào tụ bù Tụ bù bị bể nắp sau khi áp dụng giải pháp

Tương tự như tụ bù hạ áp cố định kích thước đường kính bằng 90mm, dùng một đoạn ống nhựa 
PVC đường kính 60mm với chiều dài 100mm, nung nóng một đầu và gia công rộng ra theo đường 
kính 64mm, chiều dài 20mm và khoan một lỗ đường kính 21mm cách đầu không nung 40mm để 
luồn dây đấu nối và cố định dây vào nắp tụ.

Dùng nắp chụp đầu ống PVC đường kính 60mm để chụp đầu ống PVC đường kính 60mm lại 
không cho nước vào vị trí đấu dây của tụ.

Dùng keo silicone để làm kín phần ống PVC vào thân tụ và tại vị trí luồn dây đấu tụ.

Với giải pháp đưa ra sẽ giúp các đơn vị kịp thời xử lý khi phát hiện các tụ bù bị hỏng nắp che 
(không phải thay tụ mới hoặc tháo về chờ xử lý như hiện nay). Hạn chế tình trạng hư hỏng tụ bù 
do nước mưa vào vị trí đấu dây gây chạm chập và mất an toàn trong vận hành, nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện.

Gia công giá treo 
máy biến áp 1 pha

[nguyễn Quốc pHong]

Thời gian qua, công tác thi 
công lắp mới, điều hòa dung 
lượng và xử lý sự cố các trạm 
biến áp 1 pha, trạm biến áp 3 
pha được ghép bằng 3 máy 1 
pha gặp rất nhiều khó khăn 
trở ngại, công tác thi công 
tốn nhiều thời gian; Đặc biệt 

là công tác xử lý sự cố cần phải khôi phục lại 
nguồn điện cung cấp cho khách hàng càng 
nhanh càng tốt). 

Quá trình thi công bằng phương pháp cũ 
nhiều trường hợp phải cắt điện đường dây 
trung áp cấp nguồn cho trạm biến áp (Do 
không đảm bảo khoảng cách an toàn trong 
quá trình lắp đặt dụng cụ thi công như cáp 
nài, puly và khoảng cách an toàn từ người 
đến phần đường dây đang mang điện) dẫn 
đến phạm vi mất điện rộng ảnh hưởng đến 
độ tin cậy cung cấp điện. Do đó, Công ty 
Điện lực Sóc Trăng đã có giải pháp gia công 
giá treo máy biến áp 1 pha. Giải pháp này đạt 
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loại A trong số 11 sáng kiến được công nhận 
cấp Tổng công ty.

Kết cấu gồm 3 phần chính:
+ Giá chịu lực chính: Đà U140 x 600 

dùng để lắp trực tiếp trên thân trụ, trên giá 
chịu lực chính được gia công các lỗ phù hợp 
với các khoảng cách lỗ trụ (Lắp được tất cả 
cho các trụ có khoảng cách lỗ khác nhau). 
Bộ giá đỡ được liên kết với trụ điện bằng bu 
lông Ø16 có chiều dài phù hợp với đường 
kính trụ.

+ Cánh tay đòn: Gồm 2 phần là cánh 
tay đòn và chỏi chịu lực được liên kết với 
nhau bằng mối nối hàn. Trên cánh tay đòn 
có lắp 2 Puly đỡ cáp thép chịu lực đồng thời 
được gia cường để tăng tính chịu lực cho 
cánh tay đòn. Các Puly này được tháo lắp dễ 
dàng để di dời cho phù hợp với khoảng cách 
giữa trụ và tâm máy biến áp.

+ Cơ cấu bản lề: Cánh tay đòn được 
liên kết với giá chịu lực chính bằng cơ cấu 
bản lề, cốt bản lề được sử dụng bằng bu lông 
thép cường độ cao Ø20. Trong cơ cấu bản lề 
có cơ cấu hãm bằng lực xiết bu lông để khi 
cần cố định cánh tay đòn hoặc xả ra để quay 
đưa máy biến áp đến vị trí phù hợp.

+ Tính năng: Giá treo máy biến áp được 
phối hợp với các dụng dụ thi công như: Tời, 
tifo để thực hiện công tác treo, hạ máy biến 
áp 1 pha, ngoài ra trong một số trường hợp 
có thể phối hợp với một số dụng cụ thi công 
khác để căng dây trung thế trong quá trình 
xây dựng mới, thay thế cho puly + Cáp nài 
để lôi kéo vật nặng lên cao hay xuống thấp.

Giá treo máy biến áp 1 pha Ưu điểm:
- Dễ lắp đặt, dễ sử dụng;
- An toàn trong thi công, giảm thiểu thời 

gian thi công đặc biệt trong trường hợp treo, 
hạ 3 máy biến áp 01 pha của trạm 3 pha, 
trường hợp này chỉ cần định vị giá treo máy 
biến áp theo máy biến áp ở giữa và dùng tính 
năng cơ cấu quay 180o thực hiện cho 2 máy 
còn lại;

- Trường hợp mặt bằng thi công bị trở ngại 
do kênh rạch, ao hồ hoặc vật cản không thuận 
lợi cho việc nâng hạ tải như phương pháp cũ 
thì sử dụng cơ cấu quay 180o để tránh;

- Giảm thiểu phạm vi mất điện trong một 
số trường hợp như xử lý sự cố, công tác có 
thao tác Hotline…

- Không tốn nhiều sức người như phương 
pháp cũ (Phương pháp cũ phải cần nhiều 
người kéo máy biến áp ra xa tránh thiết bị bị 
va đập vào thân trụ …).

- Sử dụng để nâng hạ tất cả các MBA 1 pha 
có trọng lượng < 500kg (MBA 1pha 100kVA 
có trọng lượng max = 450kg).

Nhược điểm: Chỉ sử dụng cho máy biến 
áp 1 pha.

Khả năng áp dụng và hiệu quả: Áp 
dụng trong toàn Công ty Điện lực Sóc Trăng 
phục vụ công tác thi công lắp mới trạm biến 
áp 3 pha (ghép 3 máy biến áp 1 pha), điều 
hòa dung lượng, xử lý sự cố máy biến áp (1 
pha). Giải pháp giúp giảm thời gian thi công, 
giảm thời gian mất điện, bớt hao tốn sức lực 
cho người công nhân, phạm vi mất điện giảm 
trong một số trường hợp, góp phần nâng cao 
độ tin cậy cung cấp điện, tăng năng suất lao 
động và an toàn cho người lao động.
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dựng nhà tình nghĩa. 2 ngôi nhà được khánh thành, đã mang đến mái 
ấm kiên cố cho những số phận thiếu may mắn.

Trong dịp trao nhà tình nghĩa, EVN SPC và PC Sóc Trăng còn 
trao tặng các phần quà là những vật phẩm thiết yếu, tạo điều kiện 
cho các hộ gia đình có thêm điều kiện sinh hoạt tiện nghi hơn trong  
ngôi nhà mới.

Cùng với mục tiêu phủ kín lưới điện cho các vùng sâu, vùng xa, 
những năm qua, EVN SPC đã dành kinh phí hàng chục tỉ đồng mỗi 
năm để xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, tình thương cho bà 
con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn 
21 tỉnh thành phía Nam. Với EVN SPC, không chỉ có ánh sáng điện 
mà chính những việc làm thiết thực, sự sẻ chia, đồng hành đã tiếp 
thêm nguồn sáng cho cộng đồng.

Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Huỳnh - thương binh hạng 2/4

Bảo Quyên

Ngày 24/11/2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và Công 
ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) đã tổ chức lễ trao tặng 2 nhà tình 
nghĩa cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Sóc Trăng.

2      hộ được tặng nhà tình 
nghĩa là hộ bà Lê Thị 
Hờn Em, ấp Mỹ Hội, 
xã Thới An Hội, huyện 
Kế Sách và ông Nguyễn 

Văn Huỳnh, ấp Ngọn, xã Hậu 
Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh 
Sóc Trăng.

Đây là 2 hộ có hoàn cảnh rất 
khó khăn. Bà Em bị tật ở 2 chân 
do sốt bại liệt từ nhỏ, nguồn 
thu nhập bấp bênh vì không có 
công việc ổn định, làm thuê, làm 
mướn cho các gia đình quanh xã. 
Bà không lập gia đình, kinh tế 
khó khăn nhưng vẫn nhận nuôi 
2 đứa cháu có hoàn cảnh bố mẹ 
ly hôn. Căn nhà nơi 3 bà cháu 
sinh sống đã bị tốc mái do bị gió 
lốc tàn phá vào tháng 6/2017. Do 
đó, 3 bà cháu đang phải xin ở nhờ 
nhà hàng xóm

Ông Nguyễn Văn Huỳnh là 
thương binh hạng 2/4, năm nay 
đã 64 tuổi. Hiện ông sống neo 
đơn trong ngôi nhà tôn nền đất cũ 
nát. Tuổi cao sức yếu, ông sống 
nhờ vào số tiền trợ cấp thương tật 
hàng tháng ít ỏi.

Để giúp đỡ bà Em và ông 
Huỳnh, EVN SPC đã hỗ trợ mỗi 
hộ 50 triệu đồng để tu sửa, xây 

Trao nhà tình nghĩa cho 2 hô nghèo
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vĩnh Thành

Hiệu quả cẩm nang hướng dẫn 
xử lý vi phạm sử dụng điện

Cẩm nang hướng dẫn kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện

Nhằm củng cố các kỹ năng trong công tác kiểm tra, lập biên bản vi 
phạm sử dụng điện (VPSDĐ) đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và góp phần 
giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả quản lý trong sản xuất 
kinh doanh, từ tháng 11/2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã xây 
dựng và ban hành Sổ tay hướng dẫn kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng 
điện áp dụng trong toàn Tổng công ty. 

Nội dung trong Cẩm nang là được đúc kết 
từ thực tiễn trong công tác kiểm tra, xử 
lý VPSDĐ. Đây cũng như là sổ tay đồng 
hành xuyên suốt của lực lượng Kiểm 
tra viên Điện lực trong quá trình công 

tác thông qua việc hướng dẫn, trình bày các quy 
định liên quan của pháp luật, các kỹ năng phát hiện 
VPSDĐ và trình tự thủ tục xử lý các trường hợp vi 
phạm... Ngoài ra, cẩm nang cũng luôn nhắc nhở 
Kiểm tra viên Điện lực khi thực hiện nhiệm vụ phải 

có thái độ phù hợp, cầu thị và linh hoạt khi làm việc 
với khách hàng nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong 
quá trình tác nghiệp.

Định hướng trong thời gian tới, hoạt động kiểm 
tra, xử lý VPSDĐ sẽ đưa ứng dụng in các loại biên 
bản kiểm tra liên quan qua thiết bị di động tương 
ứng theo các hình thức vi phạm nhằm đảm bảo tính 
chính xác cũng như đáp ứng yêu cầu nâng cao năng 
lực quản trị ttrong toàn Tổng công ty.

TIN VẮN
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Đóng điện trạm

biến áp 110kV Sông Đốc

Huỳnh Hồng ngân

Ngày 02/12/2017, Công ty Điện lực Cà Mau phối hợp cùng Chi nhánh 
điện Cao thế Cà Mau và Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam 
đóng điện thành công và đưa vào vận hành trạm 110/22kV Sông Đốc.

Trạm 110/22kV Sông Đốc được cấp nguồn 
điện từ đường dây 110kV Cà Mau 2 - Trần 
Văn Thời, với chiều dài từ trạm 110/22kV 
Trần Văn Thời đến trạm 110/22kV Sông 

Đốc là 11,9km. Trạm 110kV Sông Đốc có công suất 
40MVA với 5 ngăn lộ ra xuất tuyến 22kV, được lắp 
đặt mới hệ thống SCADA phục vụ thu thập dữ liệu 
giám sát và điều khiển từ xa theo yêu cầu của Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam.

 Việc đóng điện, đưa công trình vào vận hành 
đã góp phần giảm bán kính cung cấp điện, cải thiện 
chất lượng điện năng, tăng cường độ tin cậy cung 
cấp điện, suất sự cố, giảm tổn thất điện năng và đặc 
biệt là đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khu công 
nghiệp Sông Đốc A, huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà 
Mau, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà.

Trạm 110KV Sông Đốc
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Quang vinh

Sáng ngày 21/12/2017, đoàn viên thanh niên Nguyễn Thanh Hằng - chuyên viên Ban Quan 
hệ cộng đồng Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã vinh dự được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam, đúng vào Ngày Truyền thống của ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 
21/12/2017).

Vinh dự được kết nạp Đảng
trong Ngày Truyền thống của ngành

Niềm vui trở thành đảng viên trong Ngày Truyền thống của ngành Điện Việt Nam. Ảnh: Đình Hoàng

Tham dự buổi Lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Thanh Thủy - Phó Bí thư chi bộ Ban vật tư - Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở Cơ quan EVN SPC, đại diện Đoàn thanh niên EVN SPC và các đảng viên Chi bộ Ban Quan hệ 
cộng đồng.

Tặng hoa chúc mừng tân đảng viên, đồng chí Bí thư Chi bộ Ban QHCĐ nhắn nhủ: “Được đứng vào 
hàng ngũ của Đảng không chỉ là vinh dự lớn lao đối với mỗi cá nhân mà còn niềm tự hào của Chi bộ… Vì vậy, 
đồng chí Nguyễn Thanh Hằng cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, luôn đi đầu và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Là cán bộ trẻ có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có nguyện vọng 
được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đoàn viên thanh niên Nguyễn Thanh Hằng đã trải qua quá trình rèn 
luyện, phấn đấu hoàn thành tốt công việc chuyên môn được giao, nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kết nạp, tân đảng viên Nguyễn Thanh 
Hằng xúc động “Trở thành đảng viên là một niềm vinh dự đối của cá nhân, đặc biệt được kết nạp vào đúng 
Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam lại càng có ý nghĩa sâu đậm, để bản thân có thêm động lực phấn 
đấu hoàn thành tốt công việc chuyên môn, nhiệm vụ của người đảng viên, lan tỏa những giá trị của Điện lực Việt 
Nam ra cộng đồng xã hội”.

Kết nạp đảng viên Nguyễn Thanh Hằng, Chi bộ Ban Quan hệ cộng đồng đã đạt tỉ lệ 
100% CBCNV là đảng viên, nâng số đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty 

Điện lực miền Nam lên 146 đồng chí, đạt tỉ lệ 48,7% trong tổng số CBCNV toàn đơn vị.
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Người lái xe chuyên cần
[TRƯơng THị THùy TRang]

Một người lái xe chuyên cần tận tâm với công việc luôn giúp đỡ mọi 
người là câu chuyện của anh Đỗ Văn Mạnh sinh năm 1961, lái xe của 
Công ty Điện lực Kiên Giang (PC Kiên Giang). 

Năm 1984, gia nhập 
Quân đội nhân dân 
Việt Nam ở tiểu 
đoàn D1 bộ binh 
Kiên Giang làm 
nhiệm vụ Quốc tế 

ở Campuchia, hoàn thành nhiệm 
vụ vào năm 1987, anh được tặng 
giấy khen chiến sĩ hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 1988 - 1990 anh là giáo 
viên thực hành lái xe tại Trường 
Trung học Giao thông Vận tải, 
nơi đây anh cũng là người thầy 
chuyên cần luôn đặt trách nhiệm 
công việc lên hàng đầu và được 
Sở Giao thông tỉnh Kiên Giang 
tặng giấy khen Giáo viên giỏi.

Từ năm 1991 đến nay, anh 
công tác tại PC Kiên Giang. Hai 
mươi lăm năm làm nghề trong 
ngành Điện, anh Mạnh luôn 
mang trong lòng nhiệt huyết dù 
bất kể trong hoàn cảnh nào. Chấp 
hành quy định an toàn, đúng giờ 
và hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, chăm sóc, giữ gìn, đảm bảo 
xe luôn được vận hành tốt… Tận 
tâm, trách nhiệm, thân thiện đã 
trở thương hiệu của anh, có lẽ vì 
vậy mà trong nhiều năm liền anh 

luôn đạt danh hiệu là lao động tiên tiến và được nhận giấy khen của 
đơn vị, của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Chia sẻ chuyện nghề của mình, anh cho biết vì tình chất công việc 
chung của ngành nên được điều động lúc nào thì lúc đó anh có mặt và 
sẵn sàng lên đường. Trên 25 năm gắn bó với ngành Điện, anh không 
ngừng học hỏi trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp để làm tốt nhất 
công việc của mình.

Trong cuộc sống gia đình, anh Đỗ Văn Mạnh là người chồng, người 
cha trách nhiệm. Luôn thẳng tính, nhưng giản dị, hòa đồng và hay 
giúp đỡ mọi người nên được đồng nghiệp và mọi người yêu mến.
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Thương người thợ điện đường dây
Màu cam hòa quyện sắc vàng trên mây
Bóng anh hòa lẫn sắc trời
Vàng cam xen lẫn, rạng ngời sức xuân
Thương lắm, anh áo màu cam
Giọt mồ hôi đổ giữa trời chói chang
Mồ hôi đẫm cho nụ cười tỏa nắng
Hóa thành ngàn dòng sáng lung linh
Sắc cam vàng đẹp ngất ngây
Biết bao gian khổ đắng cay mặn nồng
Bùn sình lầy lội quanh năm
Cát vàng, sỏi đá, đâu ngừng bước chân
Giữa trưa công việc chưa xong
Tận tình làm tiếp, không ngần ngại chi
Cờ lê, tô vít nhịp nhàng
Đường dây thẳng tắp, băng đồng vượt sông
Đói lòng, chai nước uống nhanh
Hộp cơm đạm bạc ấm tình dân quê
Vượt qua vất vả, gian nan
Băng đồng, vượt suối, điện về muôn nơi
Anh về điện cũng “theo sau”
Kéo dây, dựng trụ, trong mơ - điện về
Xứng danh thợ điện yêu nghề
Góp công xây dựng vùng quê mạnh giàu!

Thương người thợ điện 
đường dây

nguyễn anh khường

Tháng mười hai mùa Tri ân 
EVN chung sức vì khách hàng
Mắc mới, thay dây, sửa điện hộ nghèo…
Khơi nguồn sáng, vững niềm tin sau trước.
Chung tay trao bao mái nhà tình nghĩa 
Lắp điện đường cho thôn xóm mừng vui.
Dòng máu nóng hiến đến bao người bệnh
Nối yêu thương ngành Điện với khách hàng.
EVN người bạn của mọi nhà 
Luôn sát cánh vì ngày mai tươi sáng.

Ngành Điện mùa tri ân

Xuân Thuần

THƯ GIÃN
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