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Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa Xuân giải phóng hoàn toàn miền Nam. 7h30 
sáng 01/5/1975, Tiểu ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định (K9) đến tiếp quản Công 
ty Điện lực Việt Nam tại số 72 Hai Bà Trưng. Mới đó, đã 43 năm.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

30  tháng Tư  
và Điện lực miền nam

Trước ngày đất nước thống nhất

Công suất lắp đặt của hệ thống điện miền Nam lúc này chỉ có 
800MW, lưới điện cao áp gồm nhiều cấp điện áp chủ yếu là 230kV, 

66kV và 15kV. Tổng chiều dài 
lưới truyền tải là 800km, trong đó 
257km đường dây 230kV, 543km 
đường dây 66kV chia thành 3 
khu vực vận hành độc lập: Miền 
Đông, miền Tây và Cao nguyên. 
Lưới phân phối tập trung ở Sài 
Gòn và các tỉnh lỵ lớn, chủ yếu 
phục vụ cho thắp sáng, tiêu dùng 
ở Sài Gòn… tỉ lệ hộ dân có điện 
sử dụng khoảng 2,5%.
Hoạt động ổn định ngay từ 
những ngày đầu  
giải phóng

Sáng 1/5/1975, lúc 7 giờ 30, 
Tiểu ban Quân quản K9 do ông 
Lê Thành Phụng dẫn đầu đến 
trụ sở Công ty Điện lực Việt Nam 
(CĐV) tại số 72 Hai Bà Trưng, 
kêu gọi những người phụ trách 
CĐV cộng tác đảm bảo nguồn 
điện hoạt động bình thường. 
Trong cuộc họp đầu tiên, Ban 
Quân quản yêu cầu bằng mọi 
cách giữ dòng điện hoạt động liên 
tục, không gây khó khăn cho việc 
tiếp quản và bảo đảm sinh hoạt 
của thành phố; triệu tập tất cả 
công nhân viên chức trở lại làm 
việc bình thường; sửa chữa ngay 
những đường dây bị hư hỏng vì 
bom đạn trong thành phố (trong 
ngày 2 và 3/5) và sửa đường dây 
Sài Gòn - Mỹ Tho (tại khu vực 
Thủ Thừa) trước ngày 4/5, sau 
đó là sửa chữa đường dây và nhà 
máy Thủy điện Đa Nhim. Đồng 
thời phối hợp tổ chức canh gác 
các vị trí quan trọng, đề phòng bị 
phá hoại.

Họp mặt cán bộ hưu trí EVN SPC nhân dịp 30/4 và 1/5 năm 2018

Họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày tiếp quản Công ty Điện lực Việt Nam tại số 72 Hai Bà Trưng,  
quận 1, TP. HCM (5/1985)
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Giai đoạn này đất nước còn nghèo nhưng Đảng 
và Nhà nước đã quyết định đầu tư xây dựng các 
nguồn điện mới và phát triển hệ thống lưới điện, 
như: Xây dựng, mở rộng đường dây 230kV từ Cần 
Thơ về TP. Hồ Chí Minh, nâng cấp lưới điện truyền 
tải để phục vụ các tỉnh miền Đông và Tây Nam 
bộ. Năm 1983, khởi công xây dựng nhà máy Thủy 
điện Trị An 400MW - vận hành năm 1987 đã giải 
tỏa phần nào tình trạng thiếu điện ở miền Nam, 

tiếp đó là nhà máy Thủy điện Thác Mơ 150MW - 
hoàn thành năm 1994; năm 1994 đường dây 500kV 
hoàn thành đã đưa được nguồn điện từ nhà máy 
Thủy điện Hòa Bình vào miền Nam, rồi nhà máy 
Nhiệt điện Bà Rịa được hoàn thành cùng với việc 
chuẩn bị cho nhiều dự án nguồn điện quan trọng 
như: Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ, Thủy điện 
Hàm Thuận - Đa Mi, Thủy điện Đại Ninh… Nhiều 
đường dây 220kV, 110kV được xây dựng và kết nối 
vào hệ thống lưới điện quốc gia. Đến năm 1995, các 
tỉnh phía Nam đều có điện lưới, các cụm Diesel chỉ 
để dự phòng hoặc sử dụng bù công suất đỉnh cho 
hệ thống.

Tháng 02/1992 thành lập Sở Điện lực Bình Thuận 
và Sở Điện lực Ninh Thuận (tách ra từ Sở Điện lực 
Thuận Hải); Sở Điện lực Cần Thơ và Sở Điện lực 
Sóc Trăng (tách ra từ Sở Điện lực Hậu Giang), Sở 
Điện lực Vĩnh Long và Sở Điện lực Trà Vinh (tách 
ra từ Sở Điện lực Cữu Long). Tháng 3/1992 thành 
lập Công ty Điện lực 2 trực thuộc Bộ Năng lượng.

Công tác điện khí hóa nông thôn được bắt đầu 
thực hiện từ năm 1986 tại xã Trung Lập Thượng, 
huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Tiếp sau đó triển 
khai trên nhiều tỉnh, thành phía Nam, đến năm 
1995 đã có 898 xã có điện (đạt 65,07%), 1.183.480 
hộ dân có điện (37,08%), 620.314 hộ dân nông 
thôn có điện (24,82%). Năm 1995, Công ty Điện 
lực 2 đã được tặng thưởng Huân chương Lao động  
hạng Nhất.
Đổi mới và trưởng thành
Công ty Điện lực 2 mới

Ngày 01/4/1995, Công ty Điện lực 2 được thành 
lập lại trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, 
hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối điện 
năng trên địa bàn 18 tỉnh thành phố phía Nam. 
Tháng 3/1997 thành lập Điện lực Bình Dương và 
Bình Phước (tách ra từ Điện lực Sông Bé), Điện lực 
Bạc Liêu và Cà Mau (tách ra từ Điện lực Minh Hải); 
tháng 6/1999 Điện lực Đồng Nai tách ra trực thuộc 
Tổng công ty Điện lực Việt Nam; tháng 02/2004 
thành lập Điện lực TP. Cần Thơ và Hậu Giang (tách 
ra từ Điện lực Cần Thơ). Công ty Điện lực 2 quản lý 
kinh doanh điện trên địa bàn 20 tỉnh/thành phố (trừ 
TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai);

Công ty đã triển khai xây dựng nhà máy điện 
Diesel 6x500kW Phú Quý (1999); nhà máy điện 
Desel Phú Quốc - Kiên Giang: 2x1.500kW (2004), 
2x2.500kW (2005), đồng thời bổ sung thêm các tổ 
máy Diesel từ đất liền ra nhằm đảm bảo cung cấp 
điện cho huyện đảo đến năm 2012.

Lúc này, nguồn điện ở phía Nam chỉ có các 
nhà máy: Nhiệt điện Thủ Đức khả năng phát điện 
khoảng 165MW, Nhiệt điện Chợ Quán - 55MW, 
Nhiệt điện Trà Nóc - 33 MW, các cụm diesel đốt 
dầu FO , DO đặt ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam; 
còn Thủy điện Đa Nhim bị hư hỏng không phát 
điện được. 
20 năm xây dựng và phát triển trong gian khó  
(1975 - 1995)

Tháng 8/1975, Tổng cục Điện lực được thành 
lập, quản lý điện từ Quảng Trị đến Minh Hải. Hoạt 
động lúc này thật vô cùng khó khăn, phức tạp do 
thiếu dầu chạy máy phát điện, các linh kiện thiết bị, 
phụ tùng hư hỏng không còn dự phòng thay thế… 
nhiều vùng ở miền Nam chưa hề có điện, hoạt động 
sản xuất, phân phối điện còn manh mún, chắp vá…

Ngày 07/8/1976, Bộ Điện và Than ra Quyết định 
số 1592/QĐ-TCCB.3, đổi tên Tổng cục Điện lực 
thành Công ty Điện lực miền Nam, quản lý điện 
từ Thuận Hải đến Minh Hải. Lúc này, tình hình 
cung cấp điện đã khá hơn nhờ có nguồn từ Thủy 
điện Đa Nhim đưa về TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên 
sau đó, tình hình mất cân đối giữa cung và cầu 
xuất hiện do các nhà máy điện bắt đầu trục trặc, 
hư hỏng xảy ra trong khi phụ tùng dự phòng để 
thay thế không còn, việc mua sắm từ nhập khẩu lại 
không thực hiện được do cấm vận. Thiếu dầu, thiếu 
vốn nên tình trạng thiếu điện ngày càng kéo dài và  
nghiêm trọng.

Ngày 09/5/1981, Bộ Điện lực ban hành Quyết 
định số 15/ĐL/TCCB.3 đổi tên Công ty Điện lực 
miền Nam thành Công ty Điện lực 2. Giai đoạn 
này, tình hình cung cấp điện càng trở nên khó khăn 
hơn. Nhà máy điện Thủ Đức - nguồn chủ lực cấp 
điện cho TP. Hồ Chí Minh, rồi đến các nhà máy 
điện Chợ Quán, Cần Thơ và các cụm Diesel ở TP. 
Hồ Chí Minh và các tỉnh phải đối mặt liên tục với 
sự cố hư hỏng thiết bị của các tổ máy trong tình 
trạng không tìm ra được phụ tùng thay thế, việc sửa 
chữa, bảo trì cũng chỉ được thực hiện vá víu. Đặc 
biệt là thiếu dầu chạy máy, dẫn đến tình trạng cắt 
điện luân phiên.
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Năm 1995, chương trình điện khí hóa được tiếp 
tục triển khai ở Đồng Nai (1994-1995), tiếp theo là 
đưa điện về đến trung tâm 22 xã của 11 tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long (1996) theo phương châm “Nhà 
nước và Nhân dân, Trung ương và địa phương cùng 
làm”. Ngành Điện đầu tư lưới điện trung áp và trạm 
biến áp, địa phương đầu tư lưới điện hạ áp, Nhân 
dân đầu tư nhánh rẽ vào nhà. Phương châm này 
sau đã trở thành phương thức huy động vốn cho 
việc đầu tư lưới điện nông thôn trong toàn quốc.

Tháng 5/2008, triển khai dự án cấp điện cho các 
thôn, buôn chưa có điện tỉnh Lâm Đồng với tổng 
vốn gần 208 tỷ đồng, với cơ cấu 85% vốn ngân sách 
nhà nước, 15% vốn đối ứng của ngành Điện được 
triển khai để cấp điện cho 36.421 hộ dân ở 475 
thôn, buôn thuộc 116 xã của tỉnh Lâm Đồng (hoàn 
thành năm 2009). Đây cũng là giải pháp vốn đầu tư 
các dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ 
yếu là đồng bào Khmer các tỉnh Tây Nam bộ và các 
dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia sau 
năm 2010.
Tổng công ty Điện lực miền Nam

Ngày 05/02/2010, Bộ Công Thương ban hành 
Quyết định số 799/QĐ-BCT thành lập Tổng công ty 
Điện lực miền Nam (EVN SPC) trên cơ sở tổ chức 
lại Công ty Điện lực 2 và tiếp nhận Công ty TNHH 
MTV Điện lực Đồng Nai, hoạt động trên địa bàn 21 
tỉnh, thành phố phía Nam từ Ninh Thuận đến Lâm 
Đồng (trừ TP. Hồ Chí Minh).

Đầu tư cho phát triển lưới điện của riêng Tổng 
công ty tăng dần theo các năm nhằm đáp ứng yêu 
cầu phát triển tốc độc cao ờ các tỉnh thành phía 
Nam (bình quân gấp 4-5 lần giai đoạn trước đó- năm 
2017 khoảng 8.000 tỷ đồng) cho nhiều mục tiêu, 
như: Các trạm 110kV và 220kV để đảm bảo cung 
cấp điện, chống quá tải, tiêu chí N-1, giảm tổn thất 
điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đáp 
ứng tiêu chí số 4 về nông thôn mới, cấp điện cho 
các trạm bơm, tưới tiêu chống úng, chống hạn mặn; 
cấp điện cho vùng lõm chưa có điện, xóa câu đuôi, 
kéo chuyền; cấp điện cho nuôi tôm, trồng thanh 
long tăng rất cao về diện tích. Những công trình, 
dự án trọng điểm được đầu tư đã phát huy hiệu quả 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương 
và đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân 
dân, như: Dự án cáp ngầm biển 110kV xuyên biển 
Hà Tiên - Phú Quốc, lưới điện 110kV, 22kV vượt 

biển ra Kiên Hải, Lại Sơn, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Hòn 
Thơm, Tiên Hải; cung cấp điện cho các hộ dân chưa 
có điện chủ yếu là đồng bào Khmer có tổng mức 
đầu tư 1.216 tỷ đồng, cấp điện cho trên 90 ngàn 
hộ dân ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và 
Kiên Giang…

Việc đầu tư cho khoa học công nghệ, nguồn nhân 
lực được quan tâm nhằm hiện đại hóa lưới điện, 
nâng cao năng lực quản lý điều hành, năng suất lao 
động và tính cạnh tranh, như: hệ thống SCADA 
điều khiển lưới điện 110kV tại 21 tỉnh, thành phố 
phía Nam; Ứng dụng công nghệ mới trong đo ghi 
chỉ số công tơ từ xa PLC, GPRS, thanh toán điện tử, 
cung cấp dịch vụ trực tuyến; Vệ sinh cách điện lưới 
điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực 
cao, trang bị sửa điện nóng ở cấp 22kV…

Trải qua 43 năm kể từ năm 1975, ngành 
Điện lực miền Nam đã có những bước đi vững 
chắc và phát triển vượt bậc. Từ cơ sở vật chất rất 
khiêm tốn ban đầu, đến nay đã có 01 trạm biến 
áp 220kV, 5.643km đường dây 110kV, 212 trạm 
110kV/16.863MVA; 68.069km đường dây trung áp, 
90.498km đường dây hạ áp, 179.377 trạm biến áp 
phân phối/32.353MVA; cấp điện cho 2.513/2.513 xã 
phường thị trấn (đạt 100%), 7,67 triệu hộ dân có 
điện đạt 99,4% tổng số hộ, trong đó có 5,11 triệu hộ 
dân nông thôn có điện đạt tỷ lệ 99,18% số hộ dân 
nông thôn. Tổng công ty còn được giao tiếp nhận 
quản lý hệ thống điện trên quần đảo Trường Sa và 
nhà dàn DK1, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc… Ghi nhận và đánh giá 
cao những thành tích đạt được trong suốt 40 năm 
nỗ lực phấn đấu kể từ ngày đất nước thống nhất, 
năm 2014 Tổng công ty được tặng thưởng Huân 
chương Độc lập hạng Nhất.

Trong suốt quá trình hình thành, phát triển và 
đổi mới từ ngày 30/4-1/5/1975 đến nay, các thế hệ 
CBCNV ngành Điện miền Nam đã luôn nỗ lực thi 
đua lao động cần cù, sáng tạo, cùng nhau giữ gìn, 
xây dựng và góp phần phát triển ngành điện Việt 
Nam lớn mạnh không ngừng, vượt qua mọi khó 
khăn, thách thức, đáp ứng nhu cầu điện tăng nhanh 
trong thời kỳ đổi mới của đất nước, làm tốt vai trò là 
một ngành kinh tế - kỹ thuật hạ tầng, tạo nền tảng 
và động lực góp phần cho sự phát triển toàn diện về 
mọi mặt của đất nước.
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MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  
MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN

Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam (TLĐLĐVN) đã ban hành kế 
hoạch số 07/KH-TLĐ ngày 22/02/2018 
về tổ chức Tháng Công nhân năm 
2018, với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ 
sở - Một lợi ích đoàn viên”. Theo kế 

hoạch này, mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn 
các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng 
thời đề xuất lãnh đạo đơn vị tổ chức ít nhất 1 hoạt 
động hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, 
tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, người 
lao động.

Mục đích tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 
là: i) Phát huy vai trò của công nhân trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã 
hội của doanh nghiệp, địa phương và đất nước; để 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, người 
sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện 
“Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn 
viên, người lao động. ii) Biểu dương lực lượng đoàn 
viên, công nhân, viên chức lao động (CNVC-LĐ) 
hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam góp 
phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên 
với tổ chức Công đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của 
tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 
động; đồng thời tập trung phát triển lợi ích, đưa lợi 
ích đến đoàn viên, người lao động.

Yêu cầu tổ chức Tháng Công nhân năm nay 
gắn với các hoạt động trước thềm Đại hội XII Công 
đoàn Việt Nam. Công đoàn Điện lực Việt Nam 
cũng đã ban hành Văn bản số 57/CV-CĐĐVN ngày 
06/3/2018, về việc Hướng dẫn thức hiện “Tháng 
Công nhân” và xét chọn “CNLĐ giỏi tiêu biểu” 
năm 2017. Trên cơ sở đó, các đơn vị thành viên/
công đoàn cơ sở của Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVN SPC) và sẽ phối hợp và triển khai các  
hoạt động:

- Phát động Tháng công nhân: Phối hợp với từ 
1 đến 2 đơn vị thành viên tổ chức phát động vào 
tháng 5/2018

- Tổ chức các hoạt động để người lao động có 
“Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”: 

• Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công 
đoàn”: Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên 
đoàn với VNPOST nhằm phổ biến chương trình, 
danh sách địa chỉ đơn vị bán hàng hóa, sản phẩm 
ưu đãi giảm giá cho đoàn viên công đoàn; phối hợp 
với cơ quan y tế khám và tư vấn sức khỏe cho đoàn 
viên, công nhân lao động; thăm hỏi, tặng quà, đề 
xuất tặng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công 
nhân khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động; rà 
soát và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao 
động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm 
bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2017; phối hợp với 
người sử dụng lao động triển khai các hoạt động đưa 
lợi ích và tinh thần đến đoàn viên công đoàn, người 
lao động như: Sân chơi pháp luật (tập huấn và đố 
vui có thưởng), trao học bổng hỗ trợ công nhân học 
tập nâng cao trình độ.

• Tổ chức diễn đàn “Nghe công nhân nói - Nói 
để công nhân nghe”: Đề xuất, phối hợp tổ chức các 
hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp ủy 
Đảng, chuyên môn với người lao động để nắm bắt 
và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của 
CNVC-LĐ; tham gia giám sát thực hiện chính sách, 
pháp luật về lao động như: Tiền lương, thu nhập, 
BHXH, BHYT, BHTN và ATVSLĐ.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục: 
Tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động. 
Phát huy trách nhiệm của đoàn viên công đoàn tham 
gia góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XII Công 
đoàn Việt Nam; động viên CNVC-LĐ thực hiện tốt 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trách nhiệm công 
dân; đa dạng hóa các tình thức tuyên truyền hiệu 
quả và phối hợp với các phương tiện truyền thống 

[Quang vinh]

Hưởng ứng Tháng Công nhân 2018

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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đại chúng, hệ thống báo chí công đoàn; fanpage, 
facebook và Trang thông tin điện tử, Bản tin nội bộ 
của Tổng công ty, Tập đoàn và Công đoàn Điện lực 
Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 
động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

- Phát huy vai trò của công nhân trong xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước năm 2018:

• Tổ chức hoạt động “Cảm ơn thành viên”: Tổ 
chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao 
động giỏi”, “Lao động sáng tạo” tại Tổng công ty; Thi 
đua hoàn thành và gắn biển các công trình lưới điện 
có ý nghĩa quan trọng nhằm thiết thực chào mừng 
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đề xuất với Lãnh 
đạo chuyên môn tổ chức hoạt động “Cảm ơn” người 
lao động ở ít nhất 20% Công đoàn cơ sở trực thuộc 
kết hợp với việc tổ chức biểu dương, khen thưởng 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” tại 
Tổng công ty, các đơn vi thành viên. 

Tuyên dương công nhân lao động EVN SPC năm 2014

• Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 
70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 
thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018): Bằng các hội 
thảo, tọa đàm, đóng góp ý kiến nâng cao hiệu quả 
quản trị; các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật, thực hành tiết kiệm góp phần tăng năng 
suất lao động, xây dựng thương hiệu, uy tín của 
doanh nghiệp. Đăng ký 2 công trình thi đua trọng 
điểm, có ý nghĩa quan trọng: Tổng công ty chọn 
công trình trạm 220kV Sa Đéc/Cần Đước và đường 
dây đấu nối; và Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo 
Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bên cạnh đó, trong tháng 5, Công đoàn Tổng 
công ty sẽ tổ chức 3 đoàn đi thăm hỏi, động viên các 
đoàn viên công đoàn, người lao động tại các đơn vị 
thành viên, như: Điện lực vùng sâu - vùng xa, trạm 
biến áp 110/220kV, Trung tâm Thí nghiệm điện; xét 
chọn “Công nhân lao động giỏi tiêu biểu” giai đoạn 
2016-2017 để biểu dương, khen thưởng. Đồng thời 
rà soát và đề xuất, thương lượng với người sử dụng 
lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi 
đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2017 trong 
Hội nghị người lao động 2018 (dự kiến tổ chức  
vào tháng 6).
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Một ngày với nhóm
công tác ở công trường
[phùng Minh Đức]

Dưới cái nắng gay gắt 
của tháng Tư, chúng 
tôi tháp tùng cùng 
Đoàn công tác của 
Tổng công ty Điện 

lực miền Nam đi thẩm tra thao 
tác tại hiện trường (lưới điện 
thuộc Điện lực Hòa Bình quản lý) 
để xây dựng định mức các công 
việc: Vệ sinh máy biến áp 3 pha, 
vệ sinh sứ cách điện và thay cầu 
dao bảo vệ trung áp (FCO). Mặc 
dù, chỉ trong thời gian ngắn thực 
hiện các công việc trên nhưng 
nhìn nhóm công tác mặt mũi nhễ 
nhại mồ hôi chúng tôi mới thấy 
được sự vất vả của công nhân lao 
động trực tiếp khi công tác trên 
lưới điện.

Khi được hỏi về sự thuận lợi 
và khó khăn trong công tác của 
ngày hôm nay, người chỉ huy 
trực tiếp – anh Nguyễn Công 
Minh Đức nói: “Mặc dù thời tiết 
nắng nóng nhưng chúng tôi đã hoàn 
thành công việc sớm hơn thời gian 
cho phép. Được như vậy là do có 
khảo sát kỹ càng hiện trường làm 
việc, Đội trưởng tổ chức công việc 
hợp lý, khối lượng công việc phù 
hợp. Trước khi ra hiện trường nhóm 
đã sinh hoạt đầy đủ các biện pháp 
an toàn và nắm vững. Trong quá 
trình làm việc, nhóm phối hợp tốt 
nên hoàn thành công việc nhanh và 
đảm bảo an toàn lao động”.

Thật vậy, mặc dù có phát 
sinh thêm một số công việc ngoài 
mục công tác dự kiến như: Siết 
chặt lại tiếp xúc đầu sứ máy biến 
áp, siết chặt các ty sứ đỡ, buộc 
cố định lại dây dẫn trên sứ… 
nhưng nhóm công tác đã hoàn 
thành công việc không quá 90 
phút (trước thời gian dự kiến).

Nhóm công tác thực hiện công việc thay cầu dao bảo vệ trung áp (FCO)

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Khi được hỏi về an toàn vệ sinh lao động trong công tác, anh Lâm 
Thanh Chí - người thực hiện công tác trực tiếp cho biết: “Do có nhiều 
dây dẫn truyền thông, dây đèn đường nên khó khăn khi leo trụ nhưng người 
chỉ huy trực tiếp có theo dõi, nhắc nhở trong suốt quá trình làm việc nên an 
tâm làm việc”. 

Rõ ràng, khi người lao động đã nhận thức được an toàn lao động 
là trên hết thì khi đó an toàn lao động, vệ sinh lao động trở thành một 
nét văn hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện 
lực Bạc Liêu.

Hưởng ứng Tháng Công nhân 2018
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Cách mạng Công nghiệp 4.0 và 
những chuyển đổi của ngành Điện
Cách mạng Công nghiệp  4.0

Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều 
hành Diễn đàn kinh tế thế giới mang đến cái nhìn 
đơn giản về Cách mạng Công nghiệp 4.0 như sau:

“Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng 
lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc 

cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản 
xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần thứ Ba sử dụng 
điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. 
Bây giờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp thứ Tư đang nảy 
nở từ cuộc cách mạng lần Ba, nó kết hợp các công nghệ 
lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số 
và sinh học”.

[Ban QhcĐ]

 Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ diễn ra như thế nào?
Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ diễn ra trên 3 

lĩnh vực chính gồm công nghệ sinh học, kỹ thuật 
số và vật lý.

Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong Cách 
mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là: Trí tuệ nhân tạo (AI), 
vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu 
lớn (Big Data).

Trên lĩnh vực công nghệ sinh học, Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 tập trung vào nghiên cứu để tạo ra 
những bước nhảy vọt trong nông nghiệp, thủy sản, 
y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, 
năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu. Cuối cùng là 
lĩnh vực vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D, xe 
tự lái, các vật liệu mới (graphene, skyrmions…) và 
công nghệ nano.

Hiện Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra 
tại các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, một phần 
châu Á. Bên cạnh những cơ hội mới, Cách mạng 

Công nghiệp 4.0 cũng đặt ra cho nhân loại nhiều 
thách thức phải đối mặt.

Giai đoạn đầu tiên sẽ là thách thức với những lao 
động văn phòng, trí thức, lao động kỹ thuật. Giai 
đoạn tiếp theo sẽ là lao động giá rẻ, có thể sẽ chậm 
hơn. Với sự chuyển động của cuộc cách mạng này, 
trong khoảng 15 năm tới thế giới sẽ có diện mạo 
mới, đòi hỏi các doanh nghiệp thay đổi. 

Những bước chuyển đổi của ngành Điện 
Ứng dụng thành quả Cách mạng Công nghiệp 4.0 

để đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên Top 4 
đơn vị Điện lực hàng đầu ASEAN

Đó là khẳng định của ông Võ Quang Lâm - Phó 
Tổng giám đốc EVN tại Hội thảo về Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 với các doanh nghiệp trong lĩnh 
vực năng lượng. Hội thảo do EVN phối hợp với Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức tại Hà Nội.
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Ông Võ Quang Lâm cho biết, quy mô hệ thống 
điện Việt Nam hiện đứng thứ 2 khu vực ASEAN và 
thứ 30 trên thế giới. Dưới tác động của Cách mạng 
Công nghiệp 4.0, EVN cũng đã có lộ trình xây dựng 
lưới điện thông minh, từng bước triển khai hệ thống 
đo đếm tiên tiến.

EVN đã triển khai hệ thống SCADA, xây dựng 
các trạm biến áp không người trực, trung tâm điều 
khiển từ xa tại các đơn vị, bước đầu xây dựng bản 
đồ GIS và dữ liệu lớn (Big data) của Tập đoàn… 
Trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng, 
một số đơn vị của EVN đã thử nghiệm ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo vào chăm sóc khách hàng. Năm 2018, 
EVN sẽ triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến tới 
cấp độ 4 - cấp độ cao nhất hiện nay.

“EVN sẽ tích cực tiếp cận các thành quả Cách 
mạng Công nghiệp 4.0 để ứng dụng hiệu quả, xây dựng 
Tập đoàn trở thành 1 trong 4 đơn vị Điện lực hàng 
đầu ASEAN, mang tới những dịch vụ điện tốt nhất cho 
khách hàng” - ông Võ Quang Lâm cho hay.

Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt lưu ý 
ngành Điện về an toàn thông tin trong bối cảnh 
Cách mạng Công nghiệp 4.0, khi mức độ tự 
động hóa của các trạm biến áp gia tăng cũng có 
thể dẫn tới nhiều rủi ro về an toàn thông tin. Do 
vậy, việc phát triển công nghệ phải song hành với 
đảm bảo an toàn thông tin cho ngành Điện là yếu  
tố sống còn.

Web site chăm sóc khách hàng với 100% dịch vụ trực tuyến

Ứng dụng thành tựu Cách mạng Công nghiệp 4.0 
xây dựng ngành Điện tiên tiến

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) và viễn thông dùng riêng (VTDR), Tổng 
công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã cải tiến 
phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách 
hàng để từ đó xây dựng ngành Điện hiện đại. 

Nhận thức được vai trò đặc biệt của CNTT 
và VTDR làm nền tảng hạ tầng cho định hướng 
phát triển và hiện đại hoá mọi mặt của các đơn vị,  
EVN SPC đã xác định đây là 2 yếu tố quan trọng 
không thể thiếu của từng đơn vị để hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao, đưa doanh nghiệp thay đổi 
mạnh về tăng năng suất lao động, ứng dụng công 
nghệ hướng đến doanh nghiệp điện tử.

Song song với nâng cao ứng dụng CNTT,  
EVN SPC mở rộng VTDR phục vụ cho các  

hoạt động gồm đường truyền phục vụ cho công tác 
quản trị, điều hành kinh doanh và đường truyền 
phục vụ cho các kênh SCADA, trạm biến áp 110 kV 
không người trực.

Bên cạnh đó, cải tiến công tác thanh toán tiền 
điện hướng đến thay đổi đần hình thức thanh toán 
tiền mặt bằng thanh toán qua ngân hàng, tổ chức 
thanh toán trung gian với mục tiêu trong năm 2018 
phấn đấu đạt tỷ lệ trên 70% khách hàng nộp tiền 
qua các hình thức trên và cải tiến công tác tra cứu 
chỉ số tiêu thụ điện bằng các công nghệ mới.

EVN SPC sẽ bám sát tiến độ xây dựng trung tâm 
hành chính công của các địa phương 21 tỉnh thành 
phía Nam để chủ động kết nối liên thông 1 cửa đến 
trang web dịch vụ công của các UNBD địa phương 
nhằm đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cấp điện đối với 
khách hàng, đồng thời hoàn thành kế hoạch cải cách 
thủ tục hành chính của ngành Điện.
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Công nghệ thông tin   
Nền tảng hiện đại hoá hoạt động Điện lực

Trong những năm qua, hoạt động công 
nghệ thông tin (CNTT), viễn thông 
dùng riêng (VTDR) của Tổng công ty 
Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã 
khẳng định vai trò quan trọng trong 
việc cải tiến phương thức điều hành 

quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả kinh doanh 
dịch vụ khách hàng và điều độ cung ứng điện 
ổn định. EVN SPC đã xác định việc quy hoạch, 
phát triển hệ thống CNTT, VTDR làm nền tảng 
cho các hoạt động hiện đại hoá theo định hướng 
phát triển hệ thống điện của Tập đoàn Điện lực  
Việt Nam (EVN).

Thời gian qua công tác CNTT, VTDR của  
EVN SPC đã tác động tích cực vào mọi mặt hoạt động 
điều hành sản xuất kinh doanh của EVN SPC, làm 
động lực cho EVN SPC triển khai tiếp định hướng 
phát triển CNTT, VTDR giai đoạn 2016-2020.

Hệ thống các phần mềm lõi bao gồm Eoffice 
3.0, ERP, CMIS 2.0, QLĐTXD, PMIS, EVN HES, 
MDMS, Hỗ trợ thanh toán thị trường điện... được 
EVN SPC, các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ 
cùng với EVNICT, triển khai đúng tiến độ và đạt 
kết quả trong từng công tác như chuẩn bị hạ tầng, 
tổ chức đào tạo, cập nhật phiên bản, hỗ trợ người 
dùng và triển khai áp dụng.

Công tác hoàn thiện website chăm sóc khách 
hàng với 100% dịch vụ Điện trực tuyến, cung cấp 
cho khách hàng đăng ký dịch vụ trực tuyến theo 
chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc 
“Quy định cung cấp các dịch vụ điện, áp dụng trong 
Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam” và liên kết 
đến trang Web hành chính công của các địa phương 
được EVN SPC triển khai hoàn thành và áp dụng 
đồng bộ trong toàn địa bàn các tỉnh phía Nam.

Ứng dụng CNTT nâng cao năng lực quản lý điều 
hành, cải cách hành chính được EVN SPC đặc biệt 
quan tâm: Các chương trình văn bản điện tử - chữ 
ký số, cổng thông tin nội bộ, quản lý dự án vốn 
vay ODA, được đưa vào áp dụng triệt để trong toàn 
EVN SPC bám sát thực tế, đã phát huy hiệu quả 
nâng cao năng suất trong quản lý điều hành

Bên cạnh đó, trong công tác kinh doanh, dịch 
vụ khách hàng các ứng dụng CNTT được mở rộng 
bằng nhiều hình thức như: Tổng đài Chăm sóc 

[nLvn]

Ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành hệ thống điện tại EVN SPC

khách hàng (CSKH) với công suất 70 bàn giao dịch, 
phục vụ hơn 7,3 triệu khách hàng sử dụng điện, 
các dịch vụ CSKH qua SMS, qua Website, Dịch vụ 
thông báo tiền điện qua Email, ứng dụng trên thiết 
bị di động, Cổng thanh toán tiền điện trực tuyến...
vv đã mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu 
quả phục vụ và mức độ hài lòng của khách hàng 
đối với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;

Hệ thống Quản lý dữ liệu đo đếm từ xa (MDMS) 
gắn kết với hệ thống hơn 2 triệu công tơ điện tử công 
nghệ (PLC, GPRS, RF) từ đầu năm 2017 đã phát 
huy hiệu quả cao, kiểm soát được dữ liệu đo đếm 
bán điện trên 65% sản lượng điện thương phẩm 
toàn EVN SPC, tạo chuyển đổi phương thức quản 
lý kinh doanh hiện đại và hiệu quả hơn.; Bên cạnh 
đó các ứng dụng CNTT trong quản lý kỹ thuật qua 
các chương trình Quản lý kỹ thuật lưới điện 110kV, 
22kV có ứng dụng công nghệ GIS, chương trình 
Appmeter, giao nhận điện năng đầu nguồn… được 
EVNSPC nâng cấp cải tiến theo đúng định hướng 
của EVN bám sát thực tế nghiệp vụ và mạng lại hiệu 
quả trong công tác quản lý kỹ thuật ở các cấp…

Đối với viễn thông dùng riêng, trong năm 2017, 
EVN SPC đã hoàn thiện việc tổ chức cấu hình thiết 
lập 2 hệ thống đường truyền dùng riêng có dự phòng 
vật lý 1+1 phục vụ cho các hoạt động gồm: Đường 
truyền phục vụ cho công tác quản trị, điều hành 
kinh doanh; đường truyền phục vụ cho các kênh 
SCADA, trạm biến áp 110kV không người trực.

bản tin evn spc tháng 4/2018        9 



Đường dây trung áp 
dạng Compact: 
Giải pháp hiệu quả
trong xây dựng 
lưới điện phân phối
[Đặng Thành nhân]

Trong những năm qua, phụ tải trên địa bàn các 
tỉnh, thành phía Nam có tốc độ tăng trưởng 
cao, mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho bộ 
mặt đời sống kinh tế - xã hội. Từ đó, để đảm 
bảo cung cấp điện đủ và ổn định cho khách 
hàng, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN 

SPC) đã tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 
lưới điện. Trong quá trình triển khai các dự án, EVN SPC 
luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa 
phương đặc biệt trong công tác bảo vệ hành lang an toàn 
lưới điện. Tuy vậy, trong một số trường hợp, do kết cấu hạ 
tầng và dân cư đã ổn định dẫn đến việc không thể thực 
hiện được công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Từ những thực tế khó khăn đó, Tổng công ty đã xem 
xét, thống nhất chủ trương cho triển khai thí điểm đường 
dây trung áp trên không dạng Compact (Compact Line). 
Đây là giải pháp thiết kế và thi công đường dây được sử 
dụng phổ biến tại Mỹ, Thái Lan... Sau khi rà soát những 
quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thực tế lưới 
điện đang quản lý, EVN SPC đã xây dựng và ban hành 
các bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn vật tư thiết bị kèm theo để 
các Công ty Điện lực thành viên làm căn cứ triển khai thí 
điểm. Giải pháp thiết kế mới này sẽ giảm được tình trạng 
vi phạm hành lang an toàn lưới điện trung áp cũng như 
góp phần tạo mỹ quan trong việc xây dựng lưới điện tại 
các khu đô thị, góp phần tiết kiệm chi phí, diện tích xây 
dựng đường dây. 

Đến nay, đã có 2 Công ty Điện lực triển khai thực hiện 
thí điểm bao gồm: Công ty Điện lực Bình Dương và Ninh 
Thuận với quy mô công trình như sau:

Với cơ sở hạ tầng CNTT, VTDR 
và ATTT hiện tại, EVN SPC đảm bảo 
tính sẵn sàng trong việc triển khai ứng 
dụng các phần mềm lõi dùng chung, 
cung cấp đường truyền cho điều hành 
cung cấp điện và lưu trữ cơ sở dữ liệu 
theo lộ trình phát triển CNTT, VTDR 
giai đoạn 2018-2020 của Tập đoàn đã 
phê duyệt.

Năm 2018, EVN SPC sẽ tập trung 
vào 3 lĩnh vực trọng tâm với tiêu chí 
CNTT, VTDR làm nền tảng và đi 
trước một bước trong các lĩnh vực hoạt 
động chỉ đạo điều hành sản xuất trong 
toàn EVN SPC bao gồm: (i) Triển khai 
đạt hiệu quả hoàn thành đúng lộ trình 
các chương trình lõi dùng chung của 
EVN giao năm 2018; (ii) Triển khai 
hoàn thành các hạng mục về “Định 
hướng kế hoạch phát triển doanh 
nghiệp điện tử (E-Business) của EVN 
SPC giai đoạn 2017-2020” đúng hạng 
mục và lộ trình năm 2018; (iii) Kiện 
toàn hạ tầng mạng VTDR đảm bảo 
băng thông, hệ thống dự phòng theo 
tiêu chí N-1 cho các đường truyền 
SCADA và điều hành sản xuất.

Để hoàn thành các mục tiêu 
trên,ngoài các hoạt động đầu tư nâng 
cấp hệ thống CNTT, VTDR theo tiến 
độ kế hoạch thì  “Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực” theo chủ đề năm 
2018 của EVN là mục tiêu của EVN 
SPC để đáp ứng khả năng làm chủ và 
phát triển các ứng dụng CNTT, các 
hoạt động đào tạo không những nâng 
cao kỷ năng ứng dụng CNTT của 
các CBNV đơn vị mà còn hướng đến 
đổi mới về nhận thức trong các cấp 
lãnh đạo về vị trí, vai trò đặc biệt của 
CNTT làm nền tảng hạ tầng cho định 
hướng phát triển và hiện đại hoá mọi 
hoạt động doanh nghiệp ở các cấp 
trong toàn Tổng công ty. Song song 
đó là tăng cường hợp tác, liên kết, tận 
dụng nguồn hỗ trợ về chuyên môn, 
công nghệ với các đơn vị tư vấn, các 
đối tác lớn, có uy tín hoặc các Tổng 
công ty Điện lực (trong và ngoài nước) 
để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt 
động kinh doanh điện năng và quản 
lý điều hành hệ thống điện tiên tiến 
của toàn Tổng công ty.

Cải tiến & nâng cao hiệu quả quản lý
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Đường dây Compact 2 mạch và nhánh rẽ tại Bình Dương.

Đường dây điện sử dụng kết cấu Compact tại Ninh Thuận

- Tại PC Bình Dương: Xây dựng mới đường dây 
22kV Compact các lộ ra trạm 110kV Gò Đậu tại 
phường Phú thọ và phường Chánh Nghĩa, Thành 
phố Thủ Dầu Một với khối lượng: Xây dựng đường 
dây 2 mạch dài 1,887km; đường dây 3 mạch dài 
0,561km; 1 trạm biến áp 3 pha, công suất 160kVA; 
thiết bị đóng cắt lắp đặt: Số lượng 33 dao cách ly 
1P 24kV, 42 chống sét van 18kV-10kA; bắt đầu vận 
hành từ ngày 10/11/2017

- Tại PC Ninh Thuận: Xây dựng lộ ra 22kV khai 
thác tải trạm 100/22kV Hạt Nhân 1 tại xã Phước 
Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với 2 
tuyến đường dây sử dụng kết cấu compact gồm: 
Tuyến 471NT1 có chiều dài tuyến đường dây sử 
dụng kết cấu compact là 2,49km v à tuyến 473NT1 
có chiều dài tuyến đường dây sử dụng kết cấu 
compact là 2,91km; thiết bị đóng cắt: 6 bộ máy cắt 
tự đóng lại (Recloser) (3 bộ/1 tuyến); bắt đầu vận 
hành từ tháng 5/2017.

Qua áp dụng thí điểm tại PC Bình Dương và 
Ninh Thuận, Tổng công ty cũng đã rà soát và có 
những đánh giá khái quát về các chỉ tiêu kinh tế - 
kỹ thuật của đường dây Compact và tiềm năng áp 
dụng. Cụ thể:

- Đối với các vấn đề kỹ thuật trong vận hành, 
đến thời điểm hiện tại việc thí điểm cho thấy thiết 
kế đường dây Compact vận hành tốt, có thể làm 
việc trong điều kiện khắc nghiệt: tải cao (PC Bình 
Dương), gần biển và thường xuyên có gió lớn (PC 
Ninh Thuận). Các chỉ tiêu kỹ thuật khác như sụt 
áp, độ võng, tỉ lệ tổn thất điện năng là tương đương 
giải pháp thiết kế đường dây truyền thống. Trong 
khi đó, về mặt hành lang, đường dây Compact 
ít chiếm hành lang theo phương nằm ngang hơn 
đường dây truyền thống, vận hành thuận lợi đối 
với các tuyến đường dây nhiều mạch, đường đây có 
nhiều cây xanh trong hành lang.

- Suất đầu tư so với đường dây truyền thống: 
Trên cơ sở thực tế đầu tư tại PC Bình Dương và 
Ninh Thuận cho thấy chi phí đầu tư cho đường dây 
Compact cao hơn khoảng từ 1,3 đến 1,7 lần (tùy 
vào số mạch đường dây). 

Căn cứ các so sánh về chỉ tiêu kỹ thuật và chi 
phí đầu tư, nhận thấy đường dây thiết kế dạng 
Compact tuy có suất đầu tư tương đối cao hơn so 
với đường dây truyền thống, tuy nhiên, qua thí 
điểm bước đầu cho thấy thiết kế mới này đã mang 
lại hiệu quả trong công tác vận hành lưới điện, hỗ 
trợ các đơn vị giải quyết được bài toán mặt bằng 
tuyến khi cải tạo, phát triển lưới điện đặc biệt trong 
bối cảnh phụ tải ngày càng tăng nhanh, việc giải 
phóng mặt bằng thi công trong các khu dân cư rất 
khó khăn như trong thời gian qua. 
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TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
SAU GẦN 3 NĂM HOẠT ĐỘNG
[nguyễn phú hoài nghĩa]

Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện 
lực miền Nam (TTCSKH) khánh thành 
vào ngày truyền thống ngành Điện 
21/12/2015, là một dấu mốc quan 
trọng trong hoạt động nâng cao dịch 
vụ khách hàng của Tổng công ty Điện 

lực miền Nam khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) chính thức công bố cung cấp dịch vụ chăm 
sóc khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Với cơ sở 
hạ tầng khang trang, được đầu tư trang thiết bị và 
phương tiện làm việc hiện đại, Trung tâm là nơi 
cung cấp cho các khách hàng nhiều kênh liên lạc đa 
phương tiện như: điện thoại, SMS, Email, Website, 
Ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di 
động, Zalo… tạo sự thuận lợi cho khách hàng tiếp 
cận với các dịch vụ của Tổng công ty Điện lực miền 
Nam và đơn vị Điện lực quận/huyện mọi lúc, mọi 
nơi. Với quy mô 73 bàn giao dịch viên, nhận đồng 
thời cùng lúc 120 cuộc gọi và chế độ làm việc 24/7 
có thể phục vụ cho tất cả khách hàng sử dụng điện 

tại 211 quận/huyện trên địa bàn 21 tỉnh/thành phố 
phía Nam.

TTCSKH đi vào hoạt động với một mục tiêu duy 
nhất “Mang lại sự hài lòng cho khách hàng”. Cụ thể 
hơn, đó là đáp ứng nhu cầu thông tin sử dụng điện 
đầy đủ, chính xác, kịp thời. Sau gần 3 năm hoạt 
động, đội ngũ cán bộ nhân viên của Trung tâm đã 
phấn đấu đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.
Chăm sóc khách hàng qua Tổng đài

Sau gần 3 năm hoạt động, hiện nay trung bình 
mỗi tháng Trung tâm tiếp nhận hơn 120.000 cuộc 
gọi, 360 email và khoảng 143.000 lượt truy cập trang 
Web Chăm sóc khách hàng http://cskh.evnspc.vn. 
Khách hàng dùng điện chủ yếu liên hệ qua kênh 
điện thoại vào Tổng đài 19001006 hoặc 19009000 
(chiếm 99% tổng số giao dịch). Với lực lượng 100 
giao dịch viên (GDV) được Trung tâm phân bổ 
thành 3 ca đảm bảo tỉ lệ đáp ứng ở mức cao nhất.

Trong năm 2016, Trung tâm tiếp nhận hơn 

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Lãnh đạo và CBCNV TTCSKH

Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
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136.000 cuộc, tương đối thấp so với nhu cầu liên lạc 
của khách hàng. Do đó tỉ lệ đáp ứng cuộc gọi của 
Trung tâm đạt trên 97% (Tức là 97% số cuộc gọi vào 
Tổng đài đã được GDV tiếp nhận và trả lời). Trong  
năm 2017, Trung tâm tiếp nhận trên 1,1 triệu cuộc 
gọi, với tốc độ tăng trưởng gần 700% so với năm 
2016, Trung tâm vẫn đảm bảo tỉ lệ nhận được ở 
mức trên 94%. Chỉ tiêu này đã tiếp cận với tiêu 
chuẩn TTCSKH của các nước tiên tiến như Nhật 
Bản, Hàn Quốc (95%). Thời gian khách hàng chờ 
máy trung bình là 7 giây, thời lượng trung bình một 
cuộc gọi là 1 phút 40 giây.

Dự kiến trong năm 2018, tổng số cuộc gọi vào 
Trung tâm sẽ từ 1,6 triệu – 2 triệu lượt, tăng từ 60 
- 100%. Trung tâm cũng cam kết tỉ lệ đáp ứng trên 
95%, ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới, 
thời gian chờ máy dưới 10 giây, thời lượng cuộc gọi 
dưới 3 phút.
Chăm sóc khách hàng qua Website

Website Chăm sóc khách hàng http://cskh.
evnspc.vn được đưa vào hoạt động từ những ngày 
đầu thành lập Trung tâm. Mỗi năm, trang web 
CSKH có trên 1 triệu lượt truy cập của khách hàng 
để tải hoá đơn điện tử, tra cứu thông tin. Website 
còn là kênh quảng bá hình ảnh hoạt động của Tổng 
công ty trong công tác cung cấp điện, nâng cao dịch 
vụ khách hàng, hoạt động của ngành điện vì cộng 
đồng. Hiện nay khách hàng có thể thanh toán tiền 
điện trực tiếp trên website khi tài khoản ngân hàng 
đã được mở chức năng internet banking.

Cuối năm 2017 Trung tâm đã triển khai cung 
cấp “Dịch vụ trực tuyến” trên website chăm sóc 
khách hàng theo Quyết định 505/QĐ-EVN ngày 
15/05/2017 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban 
hành. Chức năng “Dịch vụ trực tuyến” cũng đã 
được liên kết vào website Tổng công ty và website 
của các Công ty Điện lực thành viên, tạo nhiều đầu 
mối cho khách hàng tiếp cận nhưng tập trung một 
đầu mối tiếp nhận và giải quyết là Trung tâm chăm 
sóc khách hàng.
Chăm sóc khách hàng qua tin nhắn SMS

Trung tâm CSKH đang vận hành thương hiệu 
tin nhắn EVNSPC_CSKH để chủ động nhắn tin 
chiều ra cho khách hàng. Trong hai năm 2016-2017, 
Trung tâm đã gửi hơn 36 ngàn tin cảm ơn các khách 
hàng. Đối với nhắn tin đầu vào, Trung tâm cung 
cấp hai đầu số 8655 và 8055 để khách hàng nhắn tra 
cứu thông tin sử dụng điện. Hiện nay có hơn 4 ngàn 
khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ này.
Những kết quả nổi bật sau gần 3 năm hoạt động

Trong năm 2016, Trung tâm đã tiếp nhận công 
tác CSKH do Công ty Điện lực Bình Dương chuyển 

từ TTCSKH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ 
Chí Minh. Trong năm 2017, Trung tâm tiếp nhận 
tất cả các cuộc gọi từ phòng giao dịch khách hàng và 
trực sửa chữa điện của 202 Điện lực quận/huyện; 
trở thành đầu mối chính tiếp nhận, theo dõi việc 
giải quyết các yêu cầu khách hàng. Thống nhất 
chuyển đầu số 19001006 cho khách hàng tỉnh Bình 
Dương, bổ sung vận hành đầu số 19009000. Phối 
hợp Tổng công ty và các Công ty Điện lực triển khai 
thành công các hoạt động trong tháng tri ân khách 
hàng các năm 2016, 2017.

Qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách
hàng đối với TTCSKH của Tư vấn độc lập, có 94% 
khách hàng sinh hoạt được phỏng vấn đánh giá chất 
lượng dịch vụ của ngành Điện miền Nam đã tốt lên 
từ khi có TTCSKH. Tỉ lệ này đối với khách hàng 
ngoài sinh hoạt là 87%. Điểm số hài lòng chung là 
8,29/10 điểm, xếp thứ hai trong toàn Tập đoàn. Hơn 
nữa, Trung tâm đã góp phần thúc đẩy sự chuyển 
mình mạnh mẽ trong công tác dịch vụ khách hàng, 
chuyển đổi tư duy từ “cung cấp điện thuần túy” 
sang “phục  vụ khách hàng”.

Với những kết quả đạt được, năm 2017 TTCSKH 
Điện lực miền Nam được Tổng công ty xếp hạng thi 
đua xuất sắc nhất trong khối các đơn vị phụ trợ của 
Tổng công ty.
Xác định và cải tiến hoạt động đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng

Nhận định chung hiện nay nhu cầu khách hàng 
vẫn tập trung vào vấn đề tin cậy cung cấp điện. 
Khách hàng luôn mong muốn điện được cung cấp 
liên tục, ổn định. Trường hợp ngừng cung cấp phải 
có thông tin kịp thời cho khách hàng.

Khách hàng liên hệ vào Trung tâm để tra cứu 
thông tin chiếm tỉ lệ 45%, trong đó quan tâm nhiều 
đến lịch ngừng giảm cung cấp điện, tra cứu mã 
khách hàng, tra cứu nợ tiền điện. Từ đó đặt ra nhu 
cầu cho Điện lực làm sao phải cải tiến để cung cấp 
thông tin chủ động, chính xác và đến đúng khách 
hàng. Khách hàng hiện nay rất ưa chuộng hình thức 
thông báo qua tin nhắn SMS, tuy nhiên giải pháp 
này còn hạn chế do số điện thoại khách hàng khó 
thu thập đầy đủ, không chính xác, làm giảm hiệu 
quả thông tin.

Giải pháp hữu hiệu thay thế cho nhắn tin SMS 
hiện nay là Trang chăm sóc khách hàng trên ứng 
dụng Zalo và ứng dụng CSKH cho thiết bị di động 
(tìm tên EVNSPC CSKH trên App Store hoặc CH 
Play). Hai ứng dụng này hoàn toàn miễn phí nhưng 
lại cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng từ 
lịch ngừng giảm cung cấp điện, nợ tiền điện, thanh 
toán trực tuyến, tra cứu hoá đơn, xem điểu đồ lượng 
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Công nghệ MỚi – 
nâng cao chất lượng 
dịch vụ khách hàng

Năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam  
(EVN SPC) dự kiến phát triển thêm 300.000 khách 
hàng, nâng tổng số khách hàng mà đơn vị đang quản 
lý ở 21 tỉnh/thành phố phía Nam (trừ TP HCM) lên 
trên 7,9 triệu khách hàng. Nâng cao chất lượng 

dịch vụ khách hàng để đảm bảo phục vụ khách hàng  tận 
tâm, văn minh và chuyên nghiệp luôn là mục tiêu hàng đầu  
của EVN SPC.

Năm 2017 đã ghi nhận những nỗ lực của EVN SPC trong 
công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng với kết quả 14 
chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch giao. Nổi bật trong đó là: 
Phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố đạt 1,4 giờ/2 giờ; thông báo 
ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp thực hiện 3,2 giờ/12 giờ; 
giải quyết yêu cầu lắp đặt công tơ đo đếm cấp điện mới từ lưới 
hạ thế với thời gian 1,4 ngày/ 3 ngày… 

Kết quả đạt được ghi đậm dấu ấn của ứng dụng công 
nghệ mới, đó là ứng dụng thiết bị điện tử để đo khoảng cách 
trong khảo sát cấp điện, tận dụng tối đa thiết bị di động ngoài 
hiện trường cho công tác cấp điện, qua đó rút ngắn thời gian 
cấp điện cho khách hàng, thể hiện qua kết quả giải quyết 
cấp điện cho 8.702 khách hàng mua điện từ lưới điện trung 
áp với thời gian trung bình là 4,3 ngày, thấp hơn quy định 7  
ngày của EVN.

[Ban QhcĐ]

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
điện tiêu thụ. Đến nay, đã có hơn 
21 ngàn khách hàng tải ứng dụng 
EVNSPC CSKH, hơn 50 ngàn 
khách hàng kết nối Trang Chăm 
sóc khách hàng Điện lực miền Nam 
trên Zalo để nhận thông tin định kỳ 
từ các Điện lực. Với xu thế thoại di 
động và kết nối internet đã trở nên 
phổ biến, tiềm năng phát triển ứng 
dụng này là rất lớn.

Số lượng khách hàng báo mất 
điện cũng như sự cố điện chiếm 
hơn 44%, cho thấy độ tin cậy cung 
cấp điện của Tổng công ty cần phải 
nâng cao hơn nữa. Số lượng khách 
hàng đăng ký dịch vụ gắn mới công 
tơ đang tăng nhanh trong thời gian 
gầy đây. Số lượng khách hàng thanh 
toán tiền điện qua website tăng  
khá nhanh.
Phối hợp đồng bộ với các Điện lực

Hoạt động của TTCSKH không 
thể thiếu sự phối hợp đồng bộ của 
các Công ty Điện lực và Điện lực 
quận/huyện. Trong gần 3 năm triển 
khai, các Công ty Điện lực, Điện 
lực ngày càng phối hợp tốt hơn với 
TTCSKH. Lịch ngừng giảm cung 
cấp điện, sự cố điện được các Điện 
lực thông báo đầy đủ. Tỉ lệ phiếu 
được tiếp nhận trong vòng 3 phút 
rất cao, việc mất kết nối điện thoại 
IP, mạng máy tính ngày càng giảm. 
Số yêu cầu của khách hàng từ Trung 
tâm chuyển về được các Điện lực 
xử lý đúng hạn đạt tỉ lệ 99%.

Qua gần 3 năm hoạt động, 
Trung tâm CSKH Điện lực miền 
Nam đã từng bước trưởng thành, là 
đơn vị có tốc độ tăng trưởng nhanh 
nhất toàn Tập đoàn, đáp ứng kỳ 
vọng nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng của Tổng công ty Điện 
lực miền Nam. 

Trong giai đoạn 2018-2020, 
TTCSKH Điện lực miền Nam tiếp 
tục phấn đấu không ngừng cải tiến 
để góp phần quan trọng trong EVN 
SPC đạt mục tiêu nâng cao chất 
lượng dịch vụ ngang tầm khu vực 
(ASEAN 4), tiếp cận các nước tiên 
tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, trở 
thành một địa chỉ đáng tin cậy để 
khách hàng tìm đến khi có bất cứ nhu  
cầu gì về điện.

Điện thoại viên của EVN SPC.CC trả lời yêu cầu của khách hàng qua tổng đài 19009000 
và 19001006.

Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng 
Việt Nam
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Trong giải quyết cấp điện mới, EVN SPC tiếp 
tục phối hợp với chính quyền các địa phương triển 
khai các thủ tục cấp điện trung áp theo cơ chế “1 
cửa liên thông” và đưa dịch vụ điện vào giải quyết 
tại Trung tâm Hành chính công; kết nối liên thông 
với website cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 
địa phương. 

Tổng công ty cũng triển khai cổng thanh 
toán tiền điện trực tuyến liên kết với 23 ngân 
hàng và tổ chức thanh toán trung gian, sau khi 
khách hàng đóng tiền điện sẽ tự động cập nhật 
trong tối đa 15 phút, giảm thiểu khả năng thu  
trùng tiền điện.

Với nhiều giải pháp, năm 2017, sự hài lòng của 
khách hàng dành cho EVN SPC đạt 8 điểm, tăng 
0,37 điểm so với năm 2016 và vượt 0,15 điểm so 
với kế hoạch EVN giao năm 2017; để đạt được 
kết quả nầy, ngoài nỗ lực phục vụ của các Công 
ty Điện lực/Điện lực ... còn có sự đóng góp không 
nhỏ vai trò cung ứng dịch vụ của Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam  
(EVN SPC.CC).
Giải quyết đúng hẹn  yêu cầu của khách hàng

Năm 2017, EVN SPC.CC tiếp nhận trên 1 triệu 
cuộc gọi. Trong đó, 20% yêu cầu của khách hàng 
được giải quyết ngay, 80% còn lại được chuyển đến 
các điện lực với tỉ lệ giải quyết đúng hẹn đạt gần 
99%. Cũng trong năm qua, trung tâm đã tiếp nhận 
3.309 email với tỉ lệ trả lời trong vòng 24 giờ đạt 
100%.

EVN SPC.CC đã thực hiện tốt vai trò giám sát 
việc giải quyết yêu cầu của khách hàng tại các đơn 
vị, từ đó phản ánh đến EVN SPC những nhu cầu, sự 
quan tâm và mong muốn được phục vụ của khách 
hàng trong tiến trình mua và sử dụng điện, nhằm 
định hướng cho EVN SPC đánh giá các giải pháp đã 
triển khai và các yêu cầu cần cải tiến trong công tác 
dịch vụ khách hàng.

Khai thác tốt giá trị gia tăng các dữ liệu đọc từ xa 
của các trạm chuyên dùng, EVN SPC.CC đã trích 
lược, tổng hợp thành báo cáo tình hình sử dụng 
điện của khách hàng trong kỳ và gửi cho khách 
hàng qua email. Đây là một hình thức chăm sóc 

khách hàng chủ động của Tổng công ty đối với 
những khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ trên  
10.000 kWh/tháng.

Theo ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa, Giám đốc 
EVN SPC.CC, năm 2017 chỉ số hài lòng của khách 
hàng sử dụng điện đối với EVN SPC.CC do tư vấn 
độc lập khảo sát thực hiện đạt 8,29/10 điểm, đứng 
thứ 2 trong năm trung tâm chăm sóc khách hàng 
toàn EVN. Trong đó, một số tiêu chí được khách 
hàng đánh giá cao như: tiếp cận trung tâm dễ dàng 
và thuận tiện; kỹ năng, thái độ và cách giải quyết 
vấn đề của giao dịch viên…

Cũng theo ông Nghĩa, năm 2018, EVN SPC.CC 
sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa trung tâm 
với các Điện lực nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, 
chính xác, kịp thời và bảo đảm tính cam kết của 
trung tâm với khách hàng.

Những “đại sứ” thời công nghệ số
Năm 2018, Với việc cung cấp dịch vụ điện trực 

tuyến qua website và qua Tổng đài 19001006 và 
19009000, các điện thoại viên tại Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng Điện lực miền Nam là những giao 
dịch viên, đồng thời cũng chính là “đại sứ” cho hình 
ảnh đổi mới, chuyên nghiệp của ngành Điện. 

Để thực hiện vai trò phòng giao dịch online,  
EVN SPC.CC đã chuẩn bị kỹ càng về nhân lực. 
Các điện thoại viên được đào tạo chuyên sâu theo 
chuyên đề về cung cấp dịch vụ điện trực tuyến, 
tăng cường khả năng sử dụng thuần thục công 
nghệ, nâng cao kỹ năng năng giao tiếp, sẵn sàng 
đáp ứng được những yêu cầu mới.

 Ngoài ra, EVN SPC.CC còn tăng cường lực 
lượng tư vấn viên, bổ sung số bàn trực trong mỗi ca, 
phân chia việc tiếp nhận yêu cầu khách hàng qua 
kênh tổng đài, kênh website theo mỗi ekip chuyên 
nghiệp, đảm bảo phục vụ một cách nhanh nhất 
yêu cầu online của khách hàng sử dụng điện với 
muc tiêu là để làm giảm thời gian lắp đặt, cung cấp 
dịch vụ của ngành Điện, giảm chi phí, thời gian, 
tạo điều kiện thuận lợi khách hàng tiếp cận các  
dịch vụ điện.
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Hiệu quả bước đầu công tác 
chăm sóc khách hàng qua ứng dụng Zalo
[Mai hoa]

Từ cuối tháng 5 năm 2017, Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện 
lực miền Nam (EVN SPC.CC) đã triển khai công tác Chăm sóc khách 
hàng dùng điện tại 21 tỉnh/thành phố phía Nam qua ứng dụng Zalo 
trên thiết bị di động. 

Tài khoản Zalo của EVN SPC.CC sẽ xuất hiện như một trang điện 
tử trong thanh công cụ Official Account. Zalo Official Account của 
EVN SPC.CC cho phép người dùng tra cứu nhanh thông tin tiền điện, 
lịch ghi chỉ số, thông tin nợ, lịch ngừng giảm cung cấp điện... thông 
qua mã khách hàng của người sử dụng. Nhắn tin tự động các dịch vụ: 
Lịch ngừng giảm cung cấp điện, lịch ghi chỉ số, thông tin tiền điện đối 
với các khách hàng có đăng ký thông tin trên Zalo.

Truy cập vào ứng dụng, khách hàng có thể theo dõi số liệu tình 
hình sử dụng điện của mình trong nhiều tháng. Ngoài ra, tài khoản 
còn cung cấp một số thông tin cần thiết như, giá bán điện, điểm thu 
tiền, hình thức thanh toán, hướng dẫn các thủ tục khác nhau. Lịch cắt 
điện định kỳ và đột xuất cũng được cập nhật đến từng người dùng trên 
Zalo để khách hàng có thể chủ động hơn trong sử dụng điện.

Anh Trần Thanh Nghị, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết: 
“Ứng dụng này rất dễ cài đặt, sử dụng, giao diện dễ nhìn. Hơn nữa, thông 
tin luôn được cập nhật và người dùng được thông báo thường xuyên sản 
lượng điện sử dụng để từ đó điều chỉnh cho phù hợp nên rất hữu ích đối với 
những khách hàng kinh doanh như tôi.”

Theo ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa – Giám đốc EVN SPC.CC, tuy 
mới áp dụng, nhưng việc hỗ trợ khách hàng sử dụng điện tra cứu thông 
qua ứng dụng Zalo đã nhận được nhiều phản hồi rất tích cực. Trong 
khoảng thời gian triển khai từ ngày 25/5/2017 đến ngày 30/3/2018 đã 
có 90.510 khách hàng quan tâm và 50.175 khách hàng kết nối trang 
Chăm sóc khách hàng trên ứng ụng Zalo, chiếm tỷ lệ 55,44%.  Đã có 
921.557 tin nhắn được gửi đến khách hàng qua Zalo; trong đó khách 
hàng thực hiện tra cứu là 369.402 lượt, chiếm tỷ lệ trên 40% và tin 
nhắn được hệ thống tự động gửi đi là 552.156 lượt, chiếm tỷ lệ gần 
60%. “Ứng dụng Zalo sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Tổng công ty triển 
khai nhiều tiện ích hướng tới khách hàng, đảm bảo được tính công khai, 
minh bạch trong kinh doanh điện năng”, ông Nghĩa khẳng định.

Khách hàng liên kết ứng dụng Chăm sóc khách hàng trên Zalo chủ 
yếu sử dụng menu tra cứu và nhận thông báo từ hệ thống các thông tin 
dùng điện (tiền điện, lịch ngừng giảm cung cấp điện…). Những chức 
năng này cung cấp một cách đầy đủ và chính xác thông tin khách 
hàng cần trong hoạt động sử dụng điện.

Trang Chăm sóc khách hàng trên ứng dụng 
Zalo của EVN SPC.CC

Hiện tại, đối tượng khách 
hàng được cung cấp dịch vụ là 
khách hàng dùng điện mục đích 
sinh hoạt. Dự kiến trong thời gian 
tới, trung tâm Chăm sóc khách 
hàng sẽ mở rộng đối tượng khách 
hàng ngoài sinh hoạt 1 phân kỳ 
và đưa chức năng thanh toán trực 
tuyến lên trang Zalo.

Với nỗ lực tối ưu hóa các tiện 
ích, dịch vụ, Tổng công ty Điện 
lực miền Nam  không chỉ dừng 
ở việc bảo đảm cung cấp đủ điện 
mà còn không ngừng nâng cao 
chất lượng điện năng, mở rộng 
các kênh chăm sóc khách hàng 
với mong muốn tạo thuận lợi 
tốt nhất cho khách hàng, trên cơ 
sở đặt lợi ích và sự hài lòng của 
khách hàng làm mục tiêu phục 
vụ của toàn Tổng công ty.

Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
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Giải pháp đo và phân tích, 
đánh giá các thông số điện 
khi lắp đặt hệ thống 
năng lượng mặt trời áp mái 

Chính phủ đang ban hành chính sách nhằm khuyến khích phát triển năng lượng 
xanh, trong đó có năng lượng mặt trời (NLMT).

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang triển khai dự án điện năng lượng 
mặt trời tại Phú Quý và Côn Đảo, đẩy mạnh lắp đặt và vận hành các dàn điện mặt trời áp 
mái tại 21 tỉnh/thành phía Nam. Đến nay, toàn Tổng công ty đã hoàn thành và đưa vào 
vận hành 11 dàn điện NLMT áp mái với tổng dung lượng 2.424kW.

Với việc chi phí lắp đặt tấm pin NLMT có xu hướng giảm và bắt đầu được thị trường 
chấp nhận, các hộ gia đình ở thành thị khu vực các tỉnh phía Nam (thời tiết có nhiều nắng, 
mùa nắng dài) sẵn sàng áp dụng công nghệ, giải pháp mới.

 NLMT mở ra khả năng giảm áp lực về đầu tư nguồn cung cấp cho ngành Điện khi 
nhu cầu dùng điện tăng bình quân 11% - 13% mỗi năm, tuy nhiên việc ảnh hưởng các yếu 
tố như sóng hài, thành phần DC tác động ngược vào lưới điện từ hệ thống điện NLMT là 
một thách thức mà ngành Điện cần giải pháp để kiểm soát. Công tác kiểm tra, thí nghiệm 
nghiệm thu, thí nghiệm định kỳ các dàn NLMT cũng cần đặt ra để có thể lắp đặt và vận 
hành hiệu quả. Đây là một nhiệm vụ mới đặt ra cho công tác quản lý kỹ thuật, do đó cần 
phải trang bị một số thiết bị thí nghiệm chuyên dụng để kiểm tra các dàn điện NLMT 
áp mái của các đơn vị và có thể làm dịch vụ thí nghiệm cho các khách hàng có lắp điện 
NLMT đang tăng trưởng rất nhanh.

Thời gian qua, EVN SPC (Ban Kỹ thuật) đã phối hợp cùng nhà sản xuất thiết bị đo 
Fluke, tiến hành đo và đánh giá các thông số liên quan đến hệ thống NLMT áp mái, trong 
đó có một số thông số quan trọng cần quan tâm:

Hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại 
trụ sở Điện lực Côn Đảo

 [nguyễn Đắc Thắng]
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Đối với Bộ nghịch lưu (Inverter):  Thí nghiệm đo xác định chất lượng, hiệu suất, khả 
năng ít hoặc không “tác hại” đến lưới điện đấu nối của Inverter. Các đại lượng đo gồm:

- Sóng hài, thành phần sóng hài
- Thành phần DC xâm nhập vào lưới
- Hiệu suất Inverter (kW đầu vào kW đầu ra, hiệu suất eff %, điện áp đầu vào,  

điện áp đầu ra, dòng điện đầu vào, dòng điện đầu ra)
Ứng dụng của thiết bị vào các công việc cụ thể sau: Thí nghiệm kiểm tra đánh giá 

chất lượng, hiệu suất của bộ Inverter, chất lượng điện phát ra của nguồn điện NLMT 
trong quá trình lắp đặt nghiệm thu hoặc thí nghiệm định kỳ. Sớm phát hiện và loại ra 
các thiết bị có khuyết tật hư hỏng hoặc có các thông số gây hại cho lưới điện.
Đối với các tấm pin NLMT:

- Đo vẽ Biểu đồ của dòng và áp (I-V Curve Test for solar module)
- Công suất cực đại của tấm pin trong điều kiện thực tế (Pmax) 
- Điện áp tối đa của tấm pin trong điều kiện thực tế (Vmaxp)
- Dòng điện tối đa trong điều kiện thực tế (Imaxp) 
- Điện áp hở mạch (Voltage at open circuit (Vopen)
- Dòng điện ngắn mạch (Current at short circuit (Ishort)
Ứng dụng của thiết bị vào các công việc cụ thể sau: Thí nghiệm kiểm tra 

đánh giá chất lượng, hiệu suất của từng tấm solar panel nhằm phát hiện vào 
loại bỏ các tấm solar panel bị lỗi hoặc có hiệu suất thấp, xác định hướng-vị trí 
lắp đặt các tấm solar panel nhằm mang hiệu suất cao nhất; ứng dụng trong thí 
nghiệm định kỳ giúp phát hiện các tấm panel bị hư hỏng, xuống cấp để có kế  
hoạch thay thế.
Chi tiết các thiết bị cần được trang bị như sau:

1. Thiết bị thí nghiệm Inverter: Sử dụng máy đo chất lượng điện năng Fluke 435-II 
có chức năng hiệu suất Inverter, đạt Class A theo IEC 61000-4-30 về các thông số chất 
lượng điện năng, chuẩn an toàn CAT III 1000V, CAT IV 600V. Đây là thiết bị đã được 
trang bị và đang được sử dụng tại tất cả các đơn vị trong EVN SPC. Vì vậy chỉ cần 
trang bị bổ sung kìm AC/DC tương thích với máy Fluke 435-II, sẽ thực hiện được các 
phép đo Inverter đã đề cập ở trên.

Fluke 435-II Kìm AC/DC
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Bộ máy đo Solar, Amprobe Solar-600 

Máy đo quang năng,  Amprobe Solar -100

Bên cạnh đó, có thể trang bị thêm thiết bị đo quang năng, Amprobe 
Solar-100 nhằm kiểm tra mức độ quang năng thực tế tại vị trí lắp đặt Solar 
panel nhằm kiểm chứng hiệu suất solar panel theo cam kết của nhà chế tạo với  
thực tế lắp đặt.

2. Thiết bị thí nghiệm pin mặt trời (Solar panel): Sử dụng thiết bị đo chuyên dụng 
Amprobe Solar-600 của hãng Amprobe, chuyên đo đạc kiểm tra trong công tác lắp 
đặt và bảo trì như: đánh giá và chọn định mức inverter phù hợp với tấm pin mặt trời; 
đo hiệu suất, xác định vị trí/góc nghiêng lắp đặt tối ưu, cũng như phát hiện các tấm 
pin mặt trời có hiệu suất kém/xuống cấp/hư hỏng,… Về phương diện kỹ thuật, máy sẽ 
bao gồm các chức năng (1) vẽ đường đặc tuyến I – V, (2) thông số Vnow, Vopen, Ishort, 
Pmax, Vmaxp, Imaxp, hiệu suất tấm panel EFF (%), chỉ số FF, Power. Amprobe 
Solar-600 còn cho phép ghi nhận thông số đo theo thời gian thực nhằm đánh giá toàn 
diện hệ thống Solar trong thời gian dài, hoặc đánh giá trên từng tấm Solar panel đơn lẻ.
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“Sửa chữa điện nóng” góp phần 
phục vụ khách hàng tốt hơn

[Quốc sơn]

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Đó là khẳng định của ông 
Đỗ Văn Hờn – Giám đốc Công 
ty Điện lực Bình Phước tại Lễ 
ra mắt “Đội sửa chữa điện nóng 
(Hotline)” (sửa chữa điện không 
cắt điện) sáng ngày 18/4/2018.

Ông Đỗ Văn Hờn cho biết, 
với khối lượng quản lý hơn 7.000 
km đường dây trung hạ áp, 6.636 
trạm biến áp, tổng dung lượng 
931MVA cung cấp điện cho trên 
255 ngàn khách hàng sử dụng 
điện thuộc địa bàn 03 thị xã, 08 
huyện, 18 khu công nghiệp và 
khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, trải 
rộng trên diện tích 6.871,5 km², 
cùng với nhiệm vụ cung cấp điện 
đảm bảo an toàn, liên tục phục 
vụ phát triển kinh tế, an sinh, xã 
hội đối với tỉnh vùng biên, có vị 
trí địa lý hết sức quan trọng.

Việc đẩy mạnh các ứng dụng 
khoa học, công nghệ tiên tiến, 
hiện đại vào công tác quản lý, 
điều khiển, vận hành, từng bước 
ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố lưới 
điện, hạn chế đến mức thấp nhất 
thời gian gián đoạn trong cung 
cấp điện, nâng cao chất lượng 
điện năng, đảm bảo cung cấp 
điện, nâng cao độ tin cậy lưới 
điện, phấn đấu giảm thời gian 
mất điện trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước từ mức bình quân 1.100 
phút năm 2017, xuống 617 phút 
năm 2018 và còn 280 phút vào 
năm 2020 thì việc Đội sửa chữa 
điện nóng đi vào hoạt động hôm 
nay sẽ góp phần giải tỏa áp lực 
đối với PC Bình Phước. 

Anh Văn Đích - Đội trưởng 
Đội Hotline cho biết, anh là kỹ 
sư điện bậc 4/8 với 10 năm kinh 
nghiệm trong công tác an toàn 
vệ sinh lao động cùng với 7 công 
nhân điện bậc an toàn 5/5, giỏi 

tay nghề, có sức khỏe tốt, phải 
trải qua 5 tháng đào tạo, thực 
hành huấn luyện sửa chữa điện 
nóng. Cả Đội được đào tạo có 
hệ thống từ những kiến thức cơ 
bản về an toàn điện, đến chi tiết 
những kỹ năng cần thiết đáp ứng 
đạt tiêu chuẩn khi công tác, làm 
việc trên lưới đang mang điện, 
cùng với kỳ kiểm tra sát hạch 
an toàn, tâm lý rất nghiêm ngặt. 
Đến hôm nay, Đội chính thức đi 
vào hoạt động, được phép làm 
việc trực tiếp trên lưới 22kV đang 
mang điện - đó là một thử thách 
hết sức cần thiết giúp anh em tự 
tin tiếp nhận hoàn thành tốt ứng 
dụng công nghệ mới này.

Có mặt tại hiện trường, chứng 
kiến anh Nguyễn Văn Toàn và 
anh Nguyển Văn Hoàng, áo ướt 
đẫm mồ hôi vừa đứng trong gàu 
cẩu công tác trực tiếp trên lưới 
điện 22kV thực hiện đấu lèo 
nhánh rẽ ấp 1 tại trụ 19/03B, Tiến 
Thành, tuyến 472 Đồng Xoài. 
Với nét mặt hồ hởi 2 anh cho biết, 
đã nắm chắc kỹ năng, trước khi 
công tác cả đội đã nghiên cứu, 
phân tích rất kỹ hiện trường và 
các biện pháp an toàn, trang bị 

đầy đủ các trang cụ an toàn khi 
bước lên gàu và luôn động viên, 
hỗ trợ, nhắc nhở đảm bảo an toàn 
tuyệt đối, tránh mọi sơ sẩy, nguy 
hiểm đến tính mạng con người.

Bắt tay chúc mừng từng anh 
em trong đội đã hoàn thành nhiệm 
vụ chính xác, an toàn tuyệt đối, 
ông Đỗ Văn Hơn nói: “Mùa nắng 
việc xử lý, khắc phục sự cố, công tác 
sửa chữa trên lưới đang mang điện 
như vậy là ổn, nhanh chóng hơn rất 
nhiều mà không phải lo cắt điện, 
khách hàng được phục vụ tốt hơn 
quả thật là vui. Nhưng vẫn rất lo, 
khi mùa mưa, việc sửa điện nóng 
sẽ không thể thực hiện được khi có 
mưa vì sự an toàn tuyệt đối về tính 
mạng con người. Điều này sẽ ảnh 
hưởng đến điện phục vụ khách hàng 
khi cần đấu nối phát triển phụ tải 
mới nên rất cần sự chia sẻ của cộng 
đồng và khách hàng. Công ty Điện 
lực Bình Phước sẽ nỗ lực nhiều hơn 
nữa để có những giải pháp tối ưu vận 
hành lưới điện, cung cấp nguồn điện 
ổn định, liên tục phục vụ phát triển 
kinh tế, góp phần cùng tỉnh vùng 
biên nâng cao năng lực cạnh tranh 
trong những năm tiếp theo.”

Đội Hotline PC Bình Phước thao tác trên đường dây đang mang điện.
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Văn phòng làm việc trụ sở EVN SPC

Xây dựng & nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp
[Xuân DiễM]

Với việc đẩy mạnh thực 
hiện văn hóa doanh 
nghiệp (VHDN) cùng 
chương trình 5S (Sàng 
lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ 

- Săn sóc - Sẵn sàng), Tổng công ty 
Điện lực miền Nam (EVN SPC) 
đã và đang nỗ lực không ngừng 
để xây dựng hình ảnh đơn vị 
phục vụ điện chuyên nghiệp, đáp 
ứng nhu cầu và sự hài lòng của 
khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh/
thành phố phía Nam. 
Từ xây dựng văn hóa

Thời gian qua, EVN SPC đã 
tổ chức triển khai thực hiện các 
chuẩn mực về văn hóa trong 
đơn vị với mục tiêu hình thành 
VHDN đặc trưng của Tổng công 
ty đến các đơn vị thuộc Tổng 
công ty; Các Công ty Điện lực 
đã tổ chức hiệu quả hoạt động 
đào tạo về VHDN qua công tác 
tập huấn, bồi dưỡng VHDN, 
quy tắc ứng xử cho cán bộ, công 
nhân viên, góp phần nâng cao 
nhận thức cho người lao động 
về giá trị văn hóa ngành Điện, 
chuẩn hóa hành vi ứng xử văn 
hóa của mỗi người để xây dựng 
môi trường làm việc thân thiện, 
phát huy khả năng sáng tạo và  
phát triển bền vững....

Tại Công ty Điện lực Cà Mau 
đã xây dựng và thực hiện Bộ Quy 
tắc ứng xử với các quy định về 
chuẩn mực, quy tắc ứng xử của 
CBCNV trong quá trình thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ được giao 
và trong các mối quan hệ xã hội 
khác, tạo nếp sống văn minh, văn 
hóa trong giao tiếp, ứng xử chuẩn 
mực tại công sở… nhằm xây dựng 
nét đẹp văn hóa của người ngành 
Điện. Hình ảnh những nhân viên 
ngành Điện không quản ngại thời 

tiết nắng nóng, mưa gió trong hoạt động xây dựng, bảo dưỡng, khắc  
phục  sự cố lưới điện, đem điện đến với mọi nhà và ngày càng thân 
thiện hơn trong mắt người dân. 

Đến với Công ty Điện lực Bình Phước khách hàng luôn cảm thấy 
hài lòng không chỉ bởi cung cách phục vụ mà còn cảm thấy thoải mái, 
dễ chịu với không gian xanh, những cây cổ thụ, hàng dừa thẳng tắp 
tỏa bóng mát, tạo nên môi trường làm việc thân thiện, giúp CBCNV, 
khách hàng có không gian thư giãn, giảm bớt căng thẳng để phục vụ 
khách hàng sử dụng điện ngày càng hiệu quả.

 Công ty Điện lực Sóc Trăng đã triển khai xây dựng VHDN trên cơ 
sở hướng tới mục tiêu xây dựng Công ty phát triển bền vững. “Cẩm 
nang văn hoá” của Điện lực Sóc Trăng dựa trên cơ sở đúc kết, kế thừa 
những giá trị văn hoá của ngành Điện trong đó có những chuẩn mực 
về các hành vi ứng xử, giao tiếp và đạo đức, cũng như các quy tắc 
ứng xử thực tế trong công việc hàng ngày. “Cẩm nang văn hoá” còn 
gửi đến khách hàng sử dụng điện để đánh giá hài lòng về cách ứng xử 
của mỗi nhân viên và hiểu biết thêm về văn hóa ngành điện và hiệu 
chỉnh, bổ sung hài hòa với văn hóa địa phương, dân tộc.

Công ty Điện lực Ninh Thuận đã cụ thể hóa các các chuẩn mực 
cho người lao động trong các lĩnh vực khi áp dụng trong mọi việc hàng 
ngày; Công ty Điện lực Đồng Nai được Liên đoàn lao động tỉnh khen 
thưởng là một trong những Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa xuất sắc, 
cảnh quan và phong cách phục vụ tại Văn phòng công ty Điện lực 
Bình Thuận và tại các công ty điện lực thuộc Tổng công ty... là những 
hoạt động, hình ảnh thể hiện nỗ lực của các đơn vị trong toàn Tổng 
công ty đang trong tiến trình xây dựng hình thành văn hóa doanh 
nghiệp đặc trưng của toàn Tổng công ty.
Đến thực hiện 5S

Cùng với thực thi VHDN, song song đó việc thực hiện 5S đã thiết 
lập nền tảng cho CBCNV của EVN SPC có tinh thần tự giác, nhiệt 
tình, trách nhiệm cao trong công việc, hình thành nề nếp làm việc 
khoa học, trật tự, kỷ cương và hiệu quả.
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Cụ thể, Công ty Điện lực Ninh Thuận,Long An, 
Đồng Nai... đã thực hiện 5S kết hợp với những ý 
tưởng sáng tạo phù hợp từng nơi làm việc của các 
đơn vị trực thuộc. Hồ sơ, bàn ghế, nơi xếp đặt các 
dụng cụ an toàn, vật tư được bài trí gọn gàng, ngăn 
nắp đúng quy định. Áp dụng 5S, việc tìm tài liệu, 
dụng cụ, vật tư trước đây có thể mất từ 10 - 30 phút, 
nay chỉ trong 30 giây - 1 phút, giúp giảm chi phí 
phát sinh từ việc tìm kiếm, thay thế thiết bị, chi phí 
lưu kho, sàng lọc tài liệu.

Công tác 5S đã triển khai áp dụng trực tiếp đến 
các đơn vị sản xuất, như tại Điện lực Tân Thạnh 
(thuộc Công ty Điện lực Long An), khi áp dụng 5S 
trong phạm vi khu vực đang công tác, có thể dễ 
dàng xác định rõ khu vực đi lại, làm việc, nghỉ ngơi. 
Đối với các dụng cụ an toàn, 5S giúp nhanh chóng 
lấy dụng cụ khi xử lý sự cố, ứng phó khẩn cấp, cũng 
như nâng cao quản lý, bảo quản trang thiết bị… 
Tại Điện lực Nhơn Trạch - Công ty TNHH MTV  
Điện lực Đồng Nai, người lao động đều hiểu và 
thấm nhuần 5S là một phương pháp quản lý và các 
chính sách, cơ chế mà Điện lực Nhơn Trạch thiết 
lập chính là một yêu cầu để mỗi CBCNV thực hiện 
5S, sự thành công của Điện lực Nhơn Trạch để đạt 
được hiệu quả cao trong việc thực hiện 5S, đó là 
“an toàn, thuận tiện, hiệu quả, mỹ quan”, Điện lực 
Nhơn Trạch là một điển hình  về hiệu quả triển 
khai 5S tại đơn vị cơ sở trong Tổng công ty.

EVN SPC đã thành lập Ban chỉ đạo 5S và tăng 
cường thúc đẩy các hoạt động 5S song song với 

việc tiến hành đánh giá tiến trình thực hiện tại các 
đơn vị. Việc thực hiện 5S sẽ tiếp tục được cải tiến, 
nâng cao cấp độ và hình thành thói quen hàng 
ngày của mỗi CBCNV, tạo nét văn hóa trong toàn  
Tổng công ty.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, 
việc đẩy mạnh nâng cao thực thi VHDN là một 
trong những chủ trương luôn được Tổng công ty 
Điện lực miền Nam quán triệt  triển khai  thực hiện 
đến các đơn vị cơ sở qua việc tuyên truyền phát 
động các phong trào thi đua thiết thực gắn liền với 
nhiệm vụ, công tác của mỗi tập thể, cá nhân đã góp 
phần tạo động lực giúp CBCNV nỗ lực cùng doanh 
nghiệp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo 
cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã 
hội và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh/
thành phía Nam.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong thực thi văn 
hóa doanh nghiệp các đơn vị cần đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến tài liệu văn hóa doanh 
nghiệp, thường xuyên phát động những phong trào, 
cuộc vận động xây dựng văn hóa công sở và xem 
văn hóa công sở là một trong những tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc, cần tổ chức 
khen thưởng, động viên kịp thời các điển hình tiên 
tiến đồng thời xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi 
phạm “văn hóa công sở” nhằm xây dựng và hoàn 
thiện tác phong công nghiệp của người công nhân 
ngành Điện trong giao tiếp, ứng xử để phục khách 
hàng ngày càng tốt hơn.

Đội ngũ CBCNV EVNSPC luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh nhân viên ngành Điện văn minh, thân thiện , có trách nhiệm đối với khách hàng  
và cộng đồng xã hội.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Bộ giá gắn boulon vào 
tường và nâng đỡ dây 
dẫn phục vụ công tác 
gắn công tơ

Hiện nay, trong công tác gắn 
công tơ mới, gắn công tơ 
sửa chữa nhà cho khách 
hàng thường gặp trở ngại 
đối với các hộ gia đình đã 

đóng la phông nhà xong. Cụ thể là để 
gắn boulon vào lỗ tường, nhóm công 
tác phải dùng thang trèo lên gỡ la 
phông, thường gặp nhất là nhà thì cao 
(vị trí bắt boulon vào tường cao) mà bắt 
la phông thấp nên rất khó thực hiện 
để đưa boulon vào lỗ tường do vướng 
la phông cũng như dễ làm hư hỏng la 
phông nhà khách hàng; thời gian thực 
hiện chậm và kéo dài. Thỉnh thoảng 
cũng gặp trở ngại là khi đưa sắt hoặc 
Uclevis vào boulon để lắp đặt có thể 
làm boulon thụt vào trong phải trèo lên 
làm lại từ đầu.     

Bên cạnh đó, khi thi công rãi kéo 
dây (chủ yếu dây duplex) để đấu nối từ 
trụ lưới vào nhà khách hàng, nhất là ở 
vùng nông thôn vướng nhiều cây xanh 
do đó phải tìm cây để đỡ đưa dây dẫn 
lên cao để căng kéo dây, gây mất nhiều 
thời gian, làm phiền khách hàng. 

Từ những tồn tại nêu trên, nhóm tác 
giả của Công ty Điện lực Vĩnh Long đã 

có sáng kiến gia công bộ giá gắn boulon 
vào tường và nâng đỡ dây dẫn phục 
vụ công tác gắn công tơ tại nhà khách 
hàng. 
Nội dung giải pháp 

Bộ giá gắn boulon vào tường: Ống 
inox Ф25 được cắt thành 2 đoạn: 1 đoạn 
dài 60mm được xẻ rãnh và ép nhỏ lại 
dùng để đặt boulon lên; 1 đoạn dài 
120mm, một đầu được hàn cố định và 
vuông góc với đoạn inox ngắn. Phía 
dưới được khoan lỗ, hàn đai ốc Ф6 vào 
ống inox để tạo vị trí vặn bắt cố định 
ống inox vào đầu sào 3 khớp (tại đầu 
boulon 6x50 được hàn thêm miếng sắt 
để tạo tay cầm vặn mở boulon).   

Bộ giá gắn boulon vào tường

Ban KT, pc vĩnh Long
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Bộ giá đỡ dây

Bộ giá đỡ dây:
Đoạn sắt tròn Ф10 cũng được cắt 

ra làm 2 đoạn và hàn cố định vào ống 
inox. Trên đầu sắt hàn cố định tuýt 
inox để gắn đầu điếu vào dùng để giữ 
và vặn boulon bắt vào tường.

Bass để nâng đỡ dây dẫn điện: 
Dùng  đoạn inox dài 120mm, trên một 

đầu được hàn cố định với đoạn sắt Ф6 
(được uốn thành chữ C) để tạo vị trí đưa 
dây dẫn vào. Phía dưới được khoan lỗ, 
hàn đai ốc Ф6 vào ống inox để tạo vị 
trí vặn bắt cố định ống inox vào đầu 
sào 3 khớp (đầu boulon 6x50 được hàn 
thêm miếng sắt để tạo tay cầm vặn mở 
boulon).   

Cách thực hiện giải pháp: 
Dùng để đưa boulon vào lỗ tường 

có la phông hoặc không có la phông để 
bắt sắt và Uclevis: Khi đã đục khoan 
lỗ tường xong, ta tiến hành gắn bass 
vào đầu sào nhôm 3 khớp. Sau đó đưa 
boulon 14x150mm (dùng để bắt vào 
loại tường 100) vào ống inox, và từ từ 
kéo dài sào ra và đưa lên lỗ tường để 
đẩy boulon vào. Khi đưa boulon vào 
lỗ tường xong, nếu trường hợp khi vặn 
boulon ở bên ngoài có xoay thì ta chỉ 
việc dùng sào đưa đầu điếu vào đầu 
boulon cố định và người bên phía ngoài 
vặn lại là hoàn tất. 

Trường hợp dùng để nâng đỡ dây 
điện phục vụ quá trình rãi kéo dây 
nhánh: Trong quá trình rãi căng dây 
nhánh để kéo vào nhà khách hàng (chủ 

yếu dây duplex) nếu có vướng cây xanh 
hoặc công trình khác ta chỉ việc gắn 
bass inox vào đầu sào và đưa dây lên là 
hoàn thành không phải đi tìm cây hoặc 
thang mất thời gian.

Ưu điểm của giải pháp:
Giải pháp được gia công rất dễ với 

chi phí thấp; đảm bảo an toàn và dễ 
dàng trong quá trình vận chuyển bằng 
xe honda vì chiều dài sào khi đẩy vào 
chỉ có 1m và bằng inox nên rất nhẹ. 
Áp dụng giải pháp góp phần rút ngắn 
thời gian công tác, đảm bảo an toàn cho 
công nhân do hạn chế trèo cao, cũng 
như tránh làm phiền khách hàng, góp 
phần nâng cao công tác dịch vụ khách 
hàng của Điện lực.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
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CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM 
CÁP NGẦM 24kV 
[Trọng TaM]

Nếu xem máy biến áp lực là 
trái tim của một trạm điện, 
thì cáp lực chính là các mạch 
máu của hệ thống phân 
phối điện. Nếu sự cố ngoài ý 

muốn xảy ra đối với cáp ngầm sẽ làm 
ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện 
và có thể gây ra những thiệt hại kinh tế.

Chính vì thế, việc đánh giá và theo 
dõi chất lượng của cáp lực đóng một vai 
trò rất quan trọng trong lộ trình giảm 
thiểu nguy cơ xảy ra sự cố trên lưới 
điện. Các ủy ban kỹ thuật tầm quốc 
gia và quốc tế luôn nỗ lực xây dựng và 
cập nhật hệ tiêu chuẩn riêng cho việc 
thí nghiệm cáp lực với mục đích là kiểm 
soát tốt hơn chất lượng của cáp. 

Tổng công ty Điện lực miền Nam 
đã ban hành quy định số 2378/QĐ- 
EVN SPC ngày 13/6/2017 về việc “Quy 
định Công tác thí nghiệm lưới điện 
110kV thuộc quản lý của EVN SPC” 
nhằm cập nhật thêm những tiến bộ 
khoa học trong công tác thí nghiệm cáp 
ngầm để góp phần quản lý tốt hơn chất 
lượng của cáp ngầm và các phụ kiện 
của cáp trong công tác thí nghiệm hiệu 
chỉnh cũng như thí nghiệm định kỳ.
Các phương pháp thí nghiệm  
cáp ngầm 24kV

Như mọi thiết bị điện khác, cáp ngầm 
trước khi được vận chuyển đến cho 
khách hàng đều phải được thí nghiệm 
xuất xưởng tại nhà máy. Khi được lắp 
đặt hoàn chỉnh, việc thí nghiệm hiệu 
chỉnh (thí nghiệm mới) tại hiện trường 

phải được tiến hành. Sau quá trình 
vận hành, việc thí nghiệm định kỳ (thí 
nghiệm bảo trì bảo dưỡng) được tiến 
hành theo khuyến cáo của nhà sản 
xuất và quy định của đơn vị quản lý  
vận hành.

Trong phần này, các hạng mục liên 
quan đến công tác thí nghiệm cáp ngầm 
tại hiện trường, bao gồm cả thí nghiệm 
mới và thí nghiệm bảo dưỡng, sẽ được 
đề cập ở mức độ khái quát để tạo cơ sở 
cho việc phân tích hiệu quả ứng dụng.   
1. Kiểm tra bên ngoài:

Thi công sai kỹ thuật sẽ làm phát 
sinh các khiếm khuyết trong cách điện 
chính của cáp và đầu cáp. Để đảm bảo 
chất lượng thi công, việc giám sát quá 
trình rải cáp và làm đầu cáp là rất quan 
trọng. Các yếu tố cần được chú ý trong 
quá trình giám sát bao gồm: Bán kính 
cong của cáp, đầu cáp được thi công 
đúng kỹ thuật, lớp cách điện XLPE 
không bị cắt phạm, lớp bán dẫn phải 
được gọt đúng kỹ thuật; lớp giáp phải 
được nối đất chắc chắn.

Trong công tác thí nghiệm, việc kiểm 
tra bên ngoài và thu thập thông tin về 
cáp cũng đóng một vai trò quan trọng. 
Các thông tin cần thu thập theo khuyến 
cáo của IEEE 400 bao gồm: Nơi lắp đặt, 
chỉ danh vận hành và chiều dài; thông 
tin về cáp, đầu cáp và hộp nối (nhà sản 
xuất, năm sản xuất…); điện áp danh 
định; lịch sử vận hành; phương pháp thí 
nghiệm; thiết bị thí nghiệm; thời gian và 
địa điểm thí nghiệm.
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Việc ghi nhận đầy đủ thông tin về đối 
tượng thí nghiệm cũng là bước đầu tiên 
trong việc theo dõi tình trạng của thiết 
bị để từ đó có kế hoạch bảo dưỡng theo 
tình trạng. Bảo dưỡng theo tình trạng là 
xu hướng mới và ưu việt hơn so với việc 
tổ chức thí nghiệm định kỳ đại trà được 
áp dụng từ trước đến nay.

2. Đo điện trở cách điện:
Đo điện trở cách điện là hạng mục 

bắt buộc phải thực hiện đầu tiên trước 
khi thực hiện các thí nghiệm khác trên 
bất kì thiết bị điện nào. Thông qua việc 

đo điện trở cách điện, tình trạng sơ bộ 
của cách điện sẽ được thể hiện rõ ràng. 
Bên cạnh đó, đo điện trở cách điện còn 
là biện pháp để đảm bảo an toàn cho con 
người và thiết bị thí nghiệm.

Đối với cáp ngầm, hạng mục đo điện 
trở cách điện được tiến hành trên từng 
pha. Nếu là cáp đơn pha, điện trở cách 
điện giữa ruột dẫn và vỏ nối đất được đo 
(như hình 1). Trong trường hợp đối tượng 
thí nghiệm cáp 3 pha, điện trở cách điện 
giữa từng pha và phần còn lại sẽ được 
tuần tự kiểm tra.

Sơ đồ thí nghiệm cách điện cho cáp

 Bởi vì điện trở cách điện phụ thuộc 
vào chiều dài của cáp nên không có quy 
định về giá trị đạt của hạng mục này. 
Thay vào đó, đối với các đối tượng thí 
nghiệm có điện dung lớn (điển hình là 
cáp ngầm), chỉ số phân cực là tiêu chí 
được dùng để đánh giá sơ bộ chất lượng 

của cách điện. Chỉ số phân cực (PI) chính 
là tỉ số giữa giá trị điện trở cách điện đo ở 
10 phút và 1 phút. Thông thường đối với 
cáp ngầm, PI có giá trị lớn hơn 1,5. Trong 
trường hợp PI có giá trị bé hơn 1, có thể 
hệ cách điện đã bị nhiễm ẩm [2].

Hạng mục đo điện trở cách điện 
phải được thực hiện trước và sau khi thí 
nghiệm chịu đựng điện áp cho cách điện. 
Nếu các kết quả đo điện trở cách điện 

trước và sau khi thí nghiệm chịu đựng 
điện áp không cho thấy quá nhiều khác 
biệt, điều này chứng tỏ cách điện của cáp 
ngầm còn đang ở trong tình trạng tốt.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Nguồn 
thí nghiệm

Cáp thí nghiệm

Nối đất tăng cường
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Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC và ông Nguyễn Gia Phương - Giám đốc Chi nhánh MBBank tại Lễ ký kết. 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

EVN SPC hợp tác với Ngân hàng Quân đội 
xây dựng các dịch vụ tích hợp

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Quân đội (MBBank) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tài trợ 
các dự án trung, dài hạn giữa 2 bên.

Ngày 26/3/2018 tại Văn phòng Tổng công 
ty Điện lực miền Nam, EVN SPC và 
MBBank đã tổ chức Lễ ký kết biên bản 
ghi nhớ hợp tác; Theo biên bản ký kết, 
EVN SPC và MBBank sẽ hợp tác cùng 

có lợi, đem lại giá trị gia tăng trong công tác phát 
triển sản xuất kinh doanh bền vững, hỗ trợ qua lại, 
đồng hành cùng phát triển trong giai đoạn 2018 - 
2023, tạo ra sức mạnh trên thị trường trong nước  
và quốc tế.

Hai bên cũng sẽ hợp tác tạo ra các sản phẩm, 
dịch vụ mới tích hợp ba bên Ngân hàng – Điện lực –  

Người tiêu dùng; mở rộng và phát triển hoạt động 
sản xuất kinh doanh, quảng bá hình ảnh thương 
hiệu để khai thác tốt nhất thế mạnh của mỗi bên 
trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các lĩnh 
vực khác mà hai đơn vị cùng quan tâm.

Cùng với đó, MBBank cũng sẽ tham gia tài trợ 
các dự án trung dài hạn, nhằm nâng cao năng lực 
phân phối điện của EVNSPC.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, EVN SPC và 
MBBank sẽ họp định kỳ, kiểm điểm, rà soát tiến 
độ triển khai thực hiện về các nội dung đã ký kết.

Thanh Trúc
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NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Kiểm định – Hoạt động nâng cao  
uy tính ngành Điện 
[võ hoàng pháp]

Cùng với lịch sử hình thành và 
phát triển của Công ty Điện 
lực TP. Cần Thơ, Phân xưởng 
Thí nghiệm điện thuộc Công 

ty Điện lực TP Cần Thơ - ngày nay là 
Trung tâm Thí nghiệm điện TP. Cần Thơ 
(ETCCT) – Công ty Thí nghiệm điện 
miền Nam, là một trong 3 trung tâm 
kiểm định phương tiện đo đầu tiên của 
Tổng công ty Điện lực miền Nam. Trải 
qua nhiều thế hệ, lớp kiểm định viên 
đầu tiên nay chuẩn bị nghỉ hưu, họ đã 
từng bước tạo nên nền móng vững chắc, 
là tiền đề cho nguồn nhân lực kiểm định 
viên tại Trung tâm Thí nghiệm điện 
TP.Cần Thơ ngày nay trưởng thành và 
phát triển. 

 Tham gia ngành Điện rất sớm, từ 
năm 1979 tại phân xưởng Cơ điện thuộc 
Sở quản lý phân phối điện Hậu Giang 
đến nay, anh Nguyễn Văn Thanh được 
xem là kiểm định viên nhiều tuổi nghề 
và giàu kinh nghiệm nhất tại ETCCT với 
gần 40 năm trong nghề.

Vào thập niên 70, nghề kiểm định 
công tơ vẫn chưa được biết đến nhiều. 
Thiết bị kiểm định lúc bấy giờ rất lạc 
hậu so với bây giờ, chỉ gồm 1 bàn kiểm 
Tanaka của Nhật sản xuất năm 1974, 
đến đầu những năm 1980 Điện lực mới 
trang bị thêm bàn kiểm công tơ 3 pha 
mang tên SU-6800 do Liên Xô sản xuất. 
Để kiểm định công tơ với bàn kiểm định 
thời bấy giờ, yêu cầu người thợ phải thực 

sự hiểu và nắm bắt được nguyên lý của 
bàn, đòi hỏi phải thao tác nhanh, chính 
xác (bằng đồng hồ bấm giờ) thì kết quả 
kiểm định mới chuẩn xác. Một khó khăn 
nữa là công tơ điện rất nhiều chủng loại 
của nhiều nước khác nhau như: Mỹ, Đài 
Loan, Pháp, Nhật, Nga,… ; mỗi một kiểu 

Anh Nguyễn Văn Thanh - Người kiểm định viên nhiều 
kinh nghiệm của ETCCT
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công tơ là một công nghệ chế tạo khác 
nhau, thông số kỹ thuật cũng hoàn toàn 
khác nhau, có phương pháp kiểm khác 
nhau đòi hỏi kiểm định viên phải nghiên 
cứu và tính toán để có thể hiệu chỉnh và 
kiểm định phù hợp với công tơ mẫu. Bằng 
sự nổ lực bản thân kết hợp với kỹ năng 
sáng tạo, anh Thanh cùng các kiểm định 
viên đã nổ lực hết mình trong công việc 
đã làm tốt công tác kiểm định phục vụ 
cho việc đo đếm điện năng. 

Đến tháng 8/1992, bộ phận kiểm định 
công tơ (nay là ETCCT) đã thực sự bước 
sang một giai đoạn mới đó là được công 
nhận là Tổ chức kiểm định Nhà nước, 
được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - 
Chất lượng cấp Quyết định ủy quyền 
kiểm định phương tiện đo dưới sự giám 
sát của các cấp quản lý Nhà nước về đo 
lường, lực lượng kiểm định viên mới chỉ 
có 5 người, được Tổng cục Tiêu chuẩn - 
Đo lường - Chất lượng đào tạo bài bản  và 
được cấp giấy chứng nhận. 

Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ 
thuật, việc thay thế dần các bàn kiểm 
công tơ thế hệ cũ bằng các bàn kiểm công 
tơ kỹ thuật số chính xác cao, nhiều tính 
năng, tiện ích;. Trước những thách thức 
mới của sự tiến bộ công nghệ thông tin đòi 
hỏi các “kiểm định viên ngày trước” phải 
theo kịp thời đại, nhưng với lòng đam mê 
nhiệt quyết, cùng với tính cần cù siêng 
năng mà anh và các đồng nghiệp đã thích 
ứng và tiếp thu tốt những cải tiến công 
nghệ ngày nay. Không những thế, các anh 
còn là những người hướng dẫn tận tình, là 
tấm gương sáng cho lớp trẻ hôm nay.

Đến 01/01/2016, anh lại bước sang 
một trang mới khi quyết định về Công 
ty Thí nghiệm điện miền Nam cùng anh 
em kiểm định viên, anh chia sẻ: “Mình 

làm nghề kiểm định thì phải làm đến cùng 
dù có nhiều thay đổi hay có bao nhiêu khó  
khăn đi nữa”.

Các phòng kiểm định hiện nay được 
trang bị đầy đủ điều hoà nhiệt độ, ánh 
sáng, độ ẩm môi trường theo tiêu chuẩn, 
trang bị hệ thống bàn kiểm định 3 pha, 
1 pha, thiết bị kiểm TU- TI hiện đại, cấp 
chính xác cao. Tất cả hệ thống được kết 
nối với Công ty Điện lực, tránh được rất 
nhiều sai số trong phép đo và thuận tiện 
trong công tác quản lý. Lực lượng kiểm 
định viên đã tăng hơn cả về chất và lượng, 
họ là các kỹ sư chuyên ngành và công 
nhân có kinh nghiệm, tay nghề bậc cao. 
Phạm vi kiểm định cũng được mở rộng 
hơn: công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu 
cảm ứng và kiểu điện tử 0,5; công tơ điện 
xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng và kiểu 
điện tử cấp chính xác đến 0,5; máy biến 
áp và biến dòng đo lường các loại cấp 
chính xác đến 0,5. 

Những kiểm định viên như người 
chiến sĩ thầm lặng với lòng nhiệt thành 
trong công việc, năng động, sáng tạo, vượt 
khó, phát huy tốt nội lực đã góp phần 
thực hiện tốt  các công đoạn trong  quy 
trình kinh doanh điện năng, góp phần 
tạo uy tín và sự tin tưởng của khách hàng 
đối với hoạt động mua bán điện của Tổng 
công ty.

Thế hệ những người làm công tác 
kiểm định hôm nay, rất trân trọng và ghi 
nhận sự đóng góp của lớp người đi trước, 
là những viên gạch góp phần xây dựng 
nên nền móng vững chắc cho sự thành 
công trong hoạt động kiểm định phương 
tiện đo của Tổng công ty.
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NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Công nhân điển hình 
[Lê văn TáM – Mai hoa]

Anh Nguyễn Thanh Hận, công nhân kinh doanh Điện lực Trần Văn Thời, Công 
ty Điện lực Cà Mau với nụ cười tươi đôn hậu, nghĩ đến công việc nhiều hơn lợi 
ích bản thân, làm nhiều hơn nói, đi đầu trong các phong trào thi đua, là một 
trong những gương điển hình tiên tiến của PC Cà Mau.

Với 11 năm gắn bó với ngành Điện, đạo đức, lối 
sống, tác phong làm việc và lòng yêu nghề đã giúp 
anh gặt hái nhiều thành công trong công việc. 

Trước đây anh Hân công tác tại Trạm điện Trần 
Văn Thời, năm 2007 trạm điện sát nhập với Điện 
lực Trần Văn Thời.  Với nhiệm vụ công nhân kinh 
doanh, anh đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau 
như đi thu tiền điện, khảo sát lắp công tơ cho khách 
hàng, thay thế định kỳ công tơ, phúc tra chỉ số,  áp 
giá khách hàng…. Nhiệm vụ nào anh cũng nỗ lực 
vượt khó để hoàn thành. Việc nào được giao anh 
cũng quyết tâm tìm hiểu để thực hiện trọn vẹn.

Khi tiếp xúc với khách hàng, anh rất vui vẻ, 
niềm nở và linh hoạt, đồng cảm chia sẻ, giải thích 
rỏ ràng đối với những thắc mắc của khách hàng… 
chính vì vậy những tuyến đường nơi anh thu tiền 
điện không có khách hàng phản ảnh. Đối với đồng 
nghiệp anh cởi mở, chân thành, tận tình giúp đỡ 
mọi người, được lãnh đạo và tập thể tín nhiệm tin 
tưởng, quý mến, chính vì thế mà anh đã sớm được 
kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Với lòng yêu nghề, đam mê cống hiến, từ thực 
tế công việc, anh đã nghiên cứu và đưa ra những 
giải pháp để giảm sức lao động, thuận lợi trong công 
việc cho anh em công nhân. Điển hình năm 2014 
anh cùng các đồng nghiệp thực hiện giải pháp “Kìm 
khoá đai thép cải tiến” – được công nhận là sáng 
kiến cấp Tổng công ty và được Tổng liên đoàn lao 
động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Giải 
pháp này cũng đạt giải Ba trong Cuộc thi sáng tạo 
kỹ thuật do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật 
tỉnh Cà Mau tổ chức. Những năm sau đó, anh cùng 
các đồng nghiệp đưa ra những giải pháp hữu hiệu 
áp dụng vào thực tiễn công việc tại Điện lực. 

“Vì yêu nghề, yêu công việc nên mỗi sáng kiến của 
tôi là một ý tưởng khi xem xét, tìm hiểu các quy trình 
làm việc nhằm góp phần làm lợi hơn trong công tác, 
tiết kiệm được thời gian, nguyên vật liệu”, anh Nguyễn 
Thanh Hận bộc bạch.

Anh cũng chính là người trưởng thành từ các 
phong trào. Khi còn sinh hoạt đoàn anh là một 
đoàn viên năng nổ, nhiệt huyết, có ý thức tự rèn 
luyện và cầu tiến, tham gia đi đầu trong tất cả các 
phong trào, mặt trận của thanh niên, chính vì thế 
mà nhiều năm liền anh đạt danh hiệu “Đoàn viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, là nòng cốt của 
hoạt động thể dục thể thao. 

Không ngừng phấn đấu rèn luyện, học hỏi từ 
đồng nghiệp, công nhân Nguyễn Thanh Hận luôn 
tự giác học tập nâng cao trình độ phục vụ công 
tác. Hiện anh đang theo học hệ vừa làm vừa học, 
chuyên ngành Kỹ thuật điện tại Thành phố Cần 
Thơ.

Ông Cao Minh Nguyễn – Chủ tịch Công đoàn 
bộ phận Điện lực Trần Văn Thời cho biết: “Công 
nhân Nguyễn Thanh Hận là người rất gương mẫu, có 
trách nhiệm với công việc; hăng hái tiên phong trong 
các phong trào; có nhiều ý tưởng sáng kiến hay phục 
vụ công việc”.

Những đóng góp thiết thực, hiệu quả của công 
nhân Nguyễn Thanh Hận nói riêng và của đội ngũ 
công nhân Điện lực tài trí yêu nghề trên mọi lĩnh 
vực đã góp phần giữ dòng điện toả sáng trên khắp 
các tỉnh thành phía Nam.

Anh Nguyễn Thanh Hận, công nhân Điện lực Trần Văn Thời, Công ty Điện 
lực Cà Mau

Hưởng ứng Tháng Công nhân 2018
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Tháng Ba vào mùa hạn mặn 
Đồng khô, cỏ cháy, gió lùa như phang
Tháng Tư trời nắng chói chang
Tháng Năm đỏ lửa như rang trong nồi.
“Điện” tôi lo đứng lo ngồi
Nhu cầu tăng mạnh mấy hồi quá tai (tải)
Điện cho sản xuất lai rai
Sinh hoạt, giải trí một hai rần rần.
Quạt đứng rồi lại quạt trần
Điều hòa, tủ lạnh đều phần riêng ta
Nóng nực nên cứ thả ga
Công tơ đo đếm theo đà “thấu chi”.
Đến khi thanh toán chi li
“Hóa đơn” tăng vọt “sao kỳ vậy ta?”
Khi xài “ai sướng như ta ”Quá”
Lúc trả tiền điện “xót xa” nỗi lòng.
Em ơi! Chung sức góp công
Cùng tiết kiệm điện, khuyên chồng nhắc con
Giữ cho đặng nước xanh non
“Ra tắt, vào bật”, vuông tròn tương lai.

Tiết kiệm vì ngày mai

Quang vinh

Công nhân Điện lực miền Nam
Tự hào sắc áo da cam rạng ngời
Đem nguồn sáng đến cho đời
Hiểm nguy, khó nhọc không lời thở than.
Vượt trên bao nỗi gian nan
Quyết tâm giữ vững an toàn đường dây
Nông thôn, thành thị là đây
Điện về sức sống đong đầy sắc xuân.
Biên cương, hải đảo đâu cần
Áo cam lại đến vì dân ngại gì
Hôm nay miền núi anh đi
Ngày mai biển gọi tức thì có ngay.
Lên rừng, xuống bể như bay
Góp công xây đắp cho ngày thêm tươi
Thủy chung vẫn một nụ cười
Niềm tin thắp sáng người người yêu thương.

Trời đã sáng tiếng chim ríu rít
Đón một ngày với những điều hay
Soạn hành trang anh sẽ lên đường
Theo đường điện anh đi khắp nẻo

Với hành trang là gậy là sào
Là ốc, vít, kiềm, đai bảo hộ
Là dây điện đưa về xóm ấp
Tận vùng biên heo hút bụi mờ

Trời nắng gió lòng anh không ngại
Tay nhịp nhàng nhanh nhẹn đưa dây
Niềm hy vọng điện nhanh về xóm
Cho thỏa lòng già trẻ vùng sâu

Trời nắng gió mồ hôi thấm áo
Bước chân anh trên mọi nẻo đường
Lòng không ngại sông sâu cách trở
Vạt rừng tràm che mất lối đi

Anh vẫn đi đem điện cho đời
Cho ánh sáng kéo niềm vui đến
Để mầm non đất nước ươm chồi
Sẽ lớn mạnh vì quê, vì nước

Và một mai ánh điện trải dài
Cùng ngõ ngách làng quê đất Việt
Tiếng cười đùa nhân rộng bay xa
Và tiếng hát đâu đâu cũng có

Anh vẫn đi giữ ánh điện vàng
Cho đêm xuống làng quê sáng rực
Đói và nghèo dần phải lùi xa
Nhường lối sống văn minh xóm ấp

Anh vẫn đi trên mọi nẻo đường
Mang hơi ấm với lòng tâm huyết
Mong quê hương mãi ánh điện vàng
Tình anh thợ điện cho đời đẹp tươi.

Tự hào sắc áo da cam

Dấu chân anh 
trên những nẻo đường

Quang vinhĐặng Thị Thanh phong - pc Long an

THƯ GIÃN
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