
SỐ 133 THÁNG 2/2018

Ngày xuân 
bàn chuyện kéo �iện cho dânbàn chuyện kéo �iện cho dân



Chịu trách nhiệm xuất bản:
Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN HỢP

Chịu trách nhiệm nội dung:
Trưởng ban Quan hệ cộng đồng

 LÊ XUÂN THÁI

Ban Biên tập
  Hồ Quang Ái

Phạm Ngọc Lễ
Nguyễn Công Hầu

Nguyễn Phước Đức
Lê Xuân Thái

Nguyễn Thanh Trúc
Lê Minh Ba

Nguyễn Quang Phi
Lâm Hoàng Phước
Quách Lâm Hưng

Trần Hữu Minh
Bùi Liêu

Hồ Quốc Việt
Nguyễn Hữu Trọng
Hoàng Minh Dũng

Thang Thanh Hà
Vương Hữu Ngọc

Ngô Thành Thuẫn
Lê Trường Vũ

Trụ sở toà soạn
Số 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP. HCM
Điện thoại: 08-38242783; 

Fax: 08-38242802

Ảnh bìa:  
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC thăm hỏi  

cán bộ lão thành ngành Điện miền Nam  

nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 

Giấy phép xuất bản số 04/QĐ- XBBT - STTTT 

do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh 

cấp ngày 05/5/2015

In tại Công ty CPTM In Phương Nam 

 160/7 Đội Cung, Q.11, TP.HCM

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
Hướng đến mục tiêu 
thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng .................................................................1
Hiệu quả hoạt động kiểm tra giám sát mua bán điện ..........................................3
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nuôi tôm nhờ tiết kiệm điện .............4
Thị trường bán buôn điện cạnh tranh: Ngành Điện đã sẵn sàng nhập cuộc .....6
Tết này điện về buôn Nao Quang ........................................................................8
Lung linh ánh sáng đường quê ............................................................................9
Nguy cơ từ việc sử dụng điện không an toàn ...................................................10
Tết này có điện ...................................................................................................12
Xã đảo Lại Sơn một năm sau hòa điện lưới ......................................................14
Tiết kiệm điện từ công trình công cộng .............................................................17
Nghề xuân bàn chuyện kéo điện cho dân .........................................................18
Hiệu quả sản xuất tăng từ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp ..................20
Đảm bảo điện phục vụ Tết tại huyện đảo Trường Sa .......................................22
Người dân Gò Găng đã có điện lưới ..................................................................23

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 
Cắt truyền động từ động cơ Diesel đến bơm nước cao áp 
của thiết bị vệ sinh cách điện Hotline .................................................................24
Sửa chữa lưới điện chuyên dụng.......................................................................26

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ...............................................................................28

TIN VẮN .............................................................................................................30

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
Tấm gương lao động sáng tạo ...........................................................................32

THƯ GIÃN ..........................................................................................................33

29208



Với mong muốn đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng ngày càng 
cao về chất lượng và dịch vụ 
cung cấp điện, 5 năm qua, 
từ năm 2013 đến nay, hàng 
năm EVN SPC đều thông qua 

đơn vị Tư vấn độc lập, chuyên nghiệp để 
triển khai khảo sát, điều tra, đánh giá mức 
độ hài lòng đối với khách hàng sử dụng 
điện tại 21 tỉnh/thành phố phía Nam. Đây 
là một trong những hoạt động thể hiện sự 
cầu thị, lắng nghe, ghi nhận sự phản hồi từ 
phía khách hàng một cách khách quan để 
tiếp tục đổi mới, cải tổ bằng nhiều giải pháp, 
hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng  
ngày một tốt hơn.

Nội dung khảo sát với bộ câu hỏi thuộc 
7 chỉ số đánh giá mức độ hài lòng liên quan 
đến tất cả các mặt hoạt động dịch vụ cung 
cấp điện của ngành Điện, là động lực thúc 
đẩy cho sự vận hành đồng bộ đến cả hệ 
thống tổ chức và toàn thể CBNCV trong 
Tổng công ty, chứ không chỉ bao gồm các 
nhiệm vụ của bộ phận kinh doanh hay dịch 
vụ khách hàng. Đó là các yếu tố: Tình hình 
cung cấp điện; thông tin đến khách hàng, 
hóa đơn tiền điện, dịch vụ khách hàng; hình 
ảnh kinh doanh; nhận thức về giá điện và sự 
đồng thuận của xã hội.

Đồng thời việc đánh giá còn bám sát các 
mục tiêu chiến lược: Chất lượng cung cấp 
điện, chất lượng dịch vụ, hiệu quả truyền 

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Hướng đến mục tiêu 
thỏa mãn sự hài lòng của 
khách hàng

Năm 2017, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện  
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đạt 8 điểm, tăng 0,15 điểm 
so với năm 2016; tăng 1,61 điểm so với năm 2013 là năm đầu tiên thực 
hiện đánh giá.

[NGÔ TRỌNG HIỀN]

thông và nhận thức về hình ảnh EVN; thông 
qua 2 nhóm đối tượng: Khách hàng sử dụng 
điện ngoài sinh hoạt (KHNSH) và khách hàng 
sử dụng điện sinh hoạt (KHSH). Với kết quả 
điểm số trung bình được cải thiện, nâng lên 
rõ rệt qua từng năm; từ mức điểm trung bình 
6,39 của năm đầu tiên khảo sát 2013, đến 
năm 2017 đã đạt mức điểm trung bình là 8 
điểm. Đặc biệt, trong năm 2017, 7 nhóm yếu 
tố được đánh giá đối với EVN SPC đều tốt và 
tăng điểm; trong đó có 4 yếu tốt đạt trên 8 
điểm như: “Thông tin đến khách hàng; hóa 
đơn tiền điện; dịch vụ khách hàng và hình 
ảnh kinh doanh”; các yếu tố còn lại đều đạt 
trên 7,7 điểm.  

Theo báo cáo của Tư vấn: Tác động về 
Chất lượng cung cấp điện đến mức độ hài 
lòng của  KHNSH tại các địa bàn Hậu Giang, 
Ninh Thuận mạnh hơn so với các địa bàn 
khác; còn KHSH, mức độ ảnh hưởng mạnh 
được thể hiện tại các tỉnh Bạc Liêu, Bình 
Dương, Bình Phước, Đồng Tháp và Tiền 
Giang. Về Chất lượng dịch vụ khách hàng 
được đánh giá hài lòng ở mức cao với loại 
dịch vụ: Thủ tục giao dịch thuận tiện, hình 
thức thông báo hợp lý; Thông tin chính xác; 
Nhân viên lịch sự chu đáo.

Đối với tác động của Hiệu quả truyền 
thông: Đã ảnh hưởng mạnh đến việc đánh 
giá tốt lên từ phía khách hàng, đặc biệt hình 
thức tuyên truyền an toàn điện là yếu tố 
quan trọng nhất làm tăng mức độ hài lòng 
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

của khách hàng. Hoạt động truyền thông của 
EVN SPC trong năm 2017 đã được cải thiện 
rất nhiều, hình ảnh EVN thân thiện với cộng 
đồng được khách hàng đánh giá ở mức độ 
hài lòng cao; tuy nhiên, còn hạn chế trong 
việc nắm bắt nhu cầu của người dân, trong 
hướng dẫn về an toàn sử dụng điện trong 
sinh hoạt và sản xuất.

Song song với mức độ hài lòng đạt được 
nêu trên, Tư vấn cũng có một số khuyến nghị 
mà EVN SPC cần tập trung cải thiện để nâng 
cao sự hài lòng đối với khách hàng cho các 
nhóm theo thứ tự ưu tiên sau: “Nhận thức về 
hình ảnh EVN”; “Chất lượng cung cấp điện”; 
“Hiệu quả truyền thông” và “Chất lượng 
dịch vụ”. Bên cạnh đó, với mong muốn, kỳ 
vọng đặt ra của khách hàng là ngành Điện 
cần phải phát huy các chiến lược tổng thể, 
dài hạn, tiếp tục xây dựng nâng tầm thương 
hiệu, hình ảnh của EVN trong mắt công 
chúng, khách hàng, nhằm tạo được sự đồng 
thuận của xã hội ngày một cao hơn. 

Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng 
Giám đốc Tổng công ty nhận định, với mức 
điểm đạt được của năm 2017 đã nói lên sự 
nỗ lực của CBCNV trong toàn Tổng công 
ty luôn mong muốn mang đến sự hài lòng 
trong dịch vụ cung cấp điện đối với khách 
hàng đã được cộng đồng, xã hội chia sẻ và 
ghi nhận. Với 12/21 đơn vị điện lực cấp tỉnh 
đạt điểm hài lòng từ 8 điểm trở lên; nổi bật 
điểm đánh giá khách hàng tăng nhiều nhất 
thuộc về Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc 
Trăng) và Bình Thuận; trong đó, đặc biệt PC 
Sóc Trăng là đơn vị có điểm đánh giá dẫn đầu 
của toàn EVN SPC.

Với phương châm “Khách hàng là sự tồn 
tại của chúng tôi”, qua kết quả đánh giá mức 
độ hài lòng của khách hàng sự dụng điện đạt 
được, Phó Tổng Giám đốc EVN SPC chỉ rõ, 
đây chính là cơ sở, thước đo để Tổng công ty 
và các Công ty Điện lực thành viên tiếp tục 
nỗ lực hoàn thiện mình hơn bằng những giải 
pháp, việc làm và hành động cụ thể như:

• Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật 

tiên tiến vào quản lý, vận hành, thi công, sửa 
chữa, nâng cấp lưới điện để giảm thiểu thời 
gian ngừng giảm cung cấp điện;

• Không ngừng đào tạo nâng cao nguồn 
nhân lực đáp ứng được yêu cầu và làm chủ 
được công nghệ;

• Chủ động cải cách, đơn giản thủ tục 
dịch vụ cung cấp điện thuận tiện, rút ngắn 
thời gian cấp điện mới, phối hợp với các ban 
ngành địa phương thực hiện tốt chỉ số tiếp 
cận điện năng;

• Phát huy các tiện ích, dịch vụ miễn 
phí đến với khách hàng qua các hình thức: 
Nhắn tin thông báo lịch cắt điện, thông báo 
tiền điện; mở rộng các loại hình thanh toán 
trực tuyến hay qua các tổ chức trung gian để 
thuận tiện cho khách hàng trong thanh toán 
tiền điện;

• Tiếp tục có nhiều hình thức, hoạt động 
tri ân khách hàng; các chương trình an sinh, 
xã hội hướng tới cộng đồng, phát huy, nâng 
cao vai trò thực hiện quy chế phối hợp với 
các đoàn thể địa phương, qua đó cùng hỗ 
trợ tuyên truyền về các hoạt động của điện 
lực, hướng dẫn khách hàng trong hoạt động 
mua bán, sử dụng điện theo quy định của  
pháp luật...

Phó Tổng Giám đốc EVN SPC Nguyễn 
Phước Đức cũng nhấn mạnh: Năm 2018 sẽ 
còn rất nhiều khó khăn, bất lợi, ảnh hưởng 
không nhỏ đến công tác cung cấp điện, cùng 
với kết quả đánh giá mức độ hài lòng của 
khách hàng đạt được, sẽ là tấm gương phản 
chiếu hiện thực nhất để các Công ty Điện lực 
“soi mình” vào, từ đó tiếp tục có nhiều giải 
pháp cải thiện, đổi mới, không ngừng nâng 
cao chất lượng dịch vụ, để đáp ứng nhu cầu 
cung cấp điện cho khách hàng với dịch vụ 
hoàn hảo hơn, tiếp túc nhận được sự đồng 
thuận, niềm tin yêu của người dân, cộng 
đồng và xã hội.
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Hiệu quả hoạt động 
KIỂM TRA, GIÁM SÁT

MUA BÁN ĐIỆN 
[DUY THIỆN]

Tình trạng vi phạm sử dụng điện 
diễn ra khá phức tạp và ngày càng 
tinh vi trên địa bàn khu vực 21 
tỉnh/thành phía Nam, không chỉ 
gây tổn hại đối với ngành Điện mà 
còn rất nguy hiểm đối với người vi 
phạm bởi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn 
điện là rất lớn. Vì vậy, hoạt động 
kiểm tra, giám sát cần được tăng 
cường nhằm cảnh báo vi phạm, 
chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, 
khắc phục những sai sót...

Trong năm 2017, các Công ty Điện lực 
thành viên của EVN SPC đã kiểm tra 
trên 2,2 triệu lượt khách hàng, phát 
hiện và lập biên bản 658 vụ vi phạm 
(giảm 298 vụ so với 2016), tập trung ở 
các hình thức như: Tác động trước công 

tơ (câu móc trực tiếp cột đầu nhà, lưới điện, mổ cáp) 
là 266 vụ (giảm 95 vụ); tác động trực tiếp vào công 
tơ (khoan lỗ, phá chì, ngắn mạch dòng...) là 234 vụ 
(giảm 192 vụ); và tác động gián tiếp, đảo sơ đồ lấy 
nguội ngoài (đảo pha lấy nguội ngoài, dùng nam 
châm, máy tạo dòng…) 158 vụ (giảm 11 vụ)… truy 
thu trên 2,1 triệu kWh, tương đương số tiền trên 
6,5 tỷ đồng. Các tỉnh có phát hiện nhiều nhất trong 
năm 2017: Đồng Nai (209 vụ), Cà Mau (59 vụ), Kiên 
Giang (58 vụ), Cần Thơ (57 vụ), Vũng Tàu (47 vụ).

Hành vi trộm cắp điện tập trung vào nhóm 
khách hàng quản lý - tiêu dùng với 524 vụ (chiếm 
đến 79,64% tổng số vụ vi phạm), tiếp đến là nhóm 
khách hàng Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản Hiện trường 1 vụ vi phạm sử dụng điện tại Sóc Trăng

40 vụ, khách hàng Công nghiệp - sản xuất 
là 20 vụ, khách hàng Thương mại - Dịch 
vụ là 16 vụ và các đối tượng khác là 58 vụ.

Kết quả trên cho thấy hoạt động 
kiểm tra, giám sát mua bán điện của 
EVN SPC ngày càng hoàn thiện, liên tục 
phát hiện thêm nhiều khách hàng vi phạm 
sử dụng điện trải rộng trên địa bàn các khu 
vực phía Nam. Các đơn vị đã thực hiện 
kiểm soát chặt chẽ các biến động về tổn 
thất trạm công cộng (TCC) và sản lượng 
sử dụng điện của khách hàng. Bên cạnh 
đó việc khắc phục khiếm khuyết của hệ 
thống đo đếm (HTĐĐ) bán điện khách 
hàng đã góp phần trong công tác phòng, 
chống và giảm số vụ vi phạm của khách 
hàng… từ đó truy thu được sản lượng điện 
lớn bị thất thoát, các cơ quan thẩm quyền 
cũng đã xử phạt thích đáng đối với các đối 
tượng có hành vi vi phạm sử dụng điện.
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Nhờ triển khai công tác tiết 
kiệm điện, ngành nuôi tôm 
ở đồng bằng sông Cửu Long 
và một số tỉnh Nam bộ, trong 
đó có Sóc Trăng, đã tiết giảm 
được nhiều chi phí, hạ được 
giá thành sản phẩm, từ đó 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho mặt hàng thủy sản này.

 

Với điều kiện tự nhiên 
thuận lợi, Sóc Trăng có 
tiềm năng lợi thế trong 
phát triển kinh tế biển, 
nhất là trong lĩnh vực 

nuôi trồng thủy sản. Nhiều năm 
qua, tôm nước lợ tiếp tục được 
khẳng định là một thế mạnh và trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
Sóc Trăng với hai đối tượng chủ lực 
là tôm sú và tôm thẻ chân trắng, 
mang lại giá trị kinh tế và thu nhập 
cao cho người dân.

Theo ông Huỳnh Minh Hải - 
Giám đốc Công ty Điện lực Sóc 
Trăng (PC Sóc Trăng) , để đáp ứng 
kịp thời nhu cầu nuôi tôm của các 
hộ dân, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
thời gian qua, ngành Điện đã triển 
khai nhiều dự án cấp điện phục vụ 
ngành nuôi tôm của tỉnh Sóc Trăng.

Tiêu biểu như, Dự án Cấp điện 
cho các khu vực nuôi tôm nước lợ 
huyện Cù Lao Dung, Long Phú, 
Mỹ Xuyên, Trần Đề và thị xã Vĩnh 
Châu có tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng. 
Dự án thành phần Cải tạo, nâng cấp 
và Phát triển lưới điện phục vụ nuôi 
tôm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai 
đoạn 3 (DPL3) có tổng vốn đầu tư 
187,5 tỷ đồng: Cải tạo và xây dựng 
mới 139,4 km đường dây trung áp; 
408,1 km đường dây hạ áp, 338 
trạm biến áp có tổng công suất 
38.185kVA.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Một điểm đáng ghi nhận là công tác phối hợp với 
chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm tra vi 
phạm sử dụng điện đã được thực hiện thường xuyên 
và có sự đồng thuận cao. Các Công ty Điện lực đã cùng 
với Sở Công Thương tỉnh triển khai công tác phòng 
chống, kiểm tra xử lý trộm cắp điện; đẩy mạnh thực 
hiện các quy chế phối hợp giữa Điện lực với các Ban 
ngành, đoàn thể để tuyên truyền đến người dân các 
văn bản qui phạm pháp luật và các hành vi nghiêm 
cấm trong hoạt động Điện lực và sử dụng điện, các 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực Điện lực. Đồng thời thực hiện quy chế phối hợp 
với Công an, Chính quyền địa phương… trong công 
tác phối hợp kiểm tra và xử lý các hành vi trộm cắp 
điện.

Ngoài ra, để tăng cường chất lượng, hiệu quả công 
tác kiểm tra đối với khách hàng sử dụng điện, ngoài 
việc chú trọng bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình 
độ và nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm tra viên Điện lực, 
cũng như bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho việc 
kiểm tra thì rất cần có những giải pháp trong việc hỗ 
trợ kinh phí đối với các bên liên quan trong quá trình 
tác nghiệp, xử lý. Nhằm động viên, khuyến khích các 
đơn vị trong công tác phòng chống vi phạm sử dụng 
điện, EVN SPC đã có chủ trương khen thưởng cho 
các cán bộ nhân viên cũng như người dân khi tham 
gia phát hiện và xử lý hoàn tất đối với các vụ vi phạm  
trộm cắp điện.

Hưởng ứng chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực” của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam, EVN SPC sẽ tập trung vào việc đào tạo, tập 
huấn về những quy định mới của pháp luật, phổ 
biến thêm khả năng phát hiện các hành vi trộm cắp 
điện tinh vi, khó nhận biết và thực hiện những giải 
pháp khả thi trong hoạt động kiểm tra vi phạm sử 
dụng điện. Tiếp tục cũng cố lực lượng kiểm tra sử 
dụng điện tại các đơn vị, bố trí công tác phù hợp 
để phát huy mạnh mẽ trong công tác kiểm tra phát 
hiện vi phạm trộm cắp điện. Tăng cường kiểm tra 
trộm cắp điện vào ban đêm nhằm nhận định, đánh 
giá về tỉ lệ các hình thức vi phạm, địa bàn thường 
xảy ra vi phạm để có giải pháp ngăn ngừa, kiểm tra  
hiệu quả hơn.

Hành vi trộm cắp điện tập trung vào 
nhóm khách hàng quản lý - tiêu dùng 
với 524 vụ (chiếm đến 79,64% tổng số vụ 
vi phạm), tiếp đến là nhóm khách hàng 
Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản 40 
vụ, khách hàng Công nghiệp - sản xuất là 
20 vụ, khách hàng Thương mại - Dịch vụ 
là 16 vụ và các đối tượng khác là 58 vụ.
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Nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho ngành nuôi tôm 

[THẾ VĨNH]

“Trong thời gian qua, cùng với việc tăng cường 
đầu tư lưới điện, PC Sóc Trăng còn tự cân đối các 
nguồn lực hiện có để thực hiện các giải pháp điều 
hòa dung lượng các trạm biến áp quá tải mùa vụ 
cũng như cấp điện cho khách hàng nuôi tôm có nhu 
cầu lắp trạm biến áp riêng”- ông Hải cho biết.

Việc triển khai các dự án trên đã mang lại 
nhiều hiệu quả đầu tư tích cực, thể hiện qua 
diện tích thả nuôi tôm nước lợ không ngừng tăng 
trưởng. Cụ thể năm 2016 đạt 47.730 ha, tăng 
2,7% so với năm 2015; năm 2017 đạt 53.133 ha, 
tăng 14,2% so với năm 2016.

Theo ông Hải, trong suốt quá trình phát triển 
của con tôm nuôi, luôn phải bổ sung nguồn oxy 
thông qua việc sử dụng quạt nước. Đây cũng là 
khâu chủ yếu sử dụng nhiều điện nên việc giới 
thiệu, phổ biến các giải pháp tiết kiệm điện sẽ 
góp phần rất tích cực trong việc giảm chi phí 
cho người nuôi, cũng như đảm bảo tốt hơn trong 
cung cấp điện.

Thực hiện điều đó, PC Sóc Trăng đã triển khai 
thí điểm mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm 
tại phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu; giới 
thiệu đến các hộ nuôi tôm 2 giải pháp: sử dụng 
gối đỡ con lăn thay thế gối đỡ chữ U cho dàn 
quạt; xử lý trục quay của dàn quạt đồng trục với 
trục quay của động cơ. Ngoài ra, công ty đã hỗ 
trợ cho 889 hộ dân nuôi tôm ở các huyện Cù Lao 
Dung, Long Phú, Mỹ Xuyên, Trần Đề và thị xã 
Vĩnh Châu được 543,67 ha với 26.378 gối đỡ con 
lăn (loại đỡ và loại treo) tổng chi phí 1,4 tỷ đồng.

Đánh giá về hiệu quả công tác tiết kiệm điện 
trong nuôi tôm, ông Hải cho rằng: “Chương trình 
“Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm tại khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh Nam 
bộ giai đoạn 2016-2018” không những tiết kiệm 
năng lượng mà còn tiết kiệm điện sử dụng, giảm chi 
phí đầu vào cho hộ nuôi tôm, nâng cao sức cạnh 
tranh của sản phẩm thủy sản”.

Dàn quạt tạo oxy cho ao nuôi tôm sử dụng gối đỡ con lăn 
thay thế gối đỡ chữ U tại Sóc Trăng

nhờ tiết kiệm điện
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THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH: 
Ngành Điện 

đã sẵn sàng nhập cuộc

Ngày 19/1/2018, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện 
Quyết định số 4804/QĐ-BCT ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
về công tác vận hành Thị trường buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Hoàng Quốc Vượng chủ trì Hội 
nghị với sự tham dự của lãnh 
đạo Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam, Tổng công ty Truyền 

tải điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ 
thống điện quốc gia, các Tổng công ty 
phát điện và Tổng công ty Điện lực. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình 
bày kế hoạch vận hành hệ thống 
điện, kế hoạch vận hành thị trường 
phát điện cạnh tranh năm 2018 và 
trọng tâm là các nội dung triển khai  
Quyết định 4804.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Anh 
Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện 
lực, Bộ Công Thương cho biết, theo lộ 
trình hình thành và phát triển thị trường 
điện được quy định tại Quyết định số 
63/2013/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã 
chủ trì, phối hợp với các đơn vị đưa thị 
trường phát điện cạnh tranh chính thức 
vận hành từ ngày 1/7/2012.

Sau 5 năm, theo ông Tuấn, thị trường 
phát điện cạnh tranh đã đem lại kết 
quả tích cực như: Nâng cao tính cạnh 
tranh giữa các đơn vị phát điện trong 
thị trường; minh bạch hóa công tác huy 
động các nguồn điện thông qua bản chào 
giá của nhà máy; thúc đẩy các nhà máy 
chủ động nâng cao hiệu quả cạnh tranh 

và giảm chi phí phát điện. Song song 
với thị trường phát điện cạnh tranh, Bộ 
Công Thương đã đưa vào vận hành thử 
nghiệm thị trường bán buôn điện cạnh 
tranh trong năm 2016 và 2017 dưới hình 
thức mô phỏng tính toán trên giấy, chưa 
thanh toán thật.

Theo đánh giá của Cục Điều tiết điện 
lực, trong hai năm thí điểm vừa qua, 
các Tổng công ty Điện lực đã từng bước 
làm quen và học hỏi các kiến thức về thị 
trường điện, thí điểm thử nghiệm các cơ 
chế của thị trường bán buôn điện cạnh 
tranh theo Quyết định số 8266/QĐ- BCT 
về Phê duyệt Thiết kế chi tiết thị trường 
bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Trên cơ sở đó, bắt đầu từ năm 2018, 
Bộ Công Thương sẽ đưa vào vận hành 
thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh 
tranh có thanh toán thật đã được phê 
duyệt theo Quyết định 4804. Mục tiêu 
của phương án vận hành thị trường 
buôn bán điện cạnh tranh thí điểm năm 
2018 là thử nghiệm các cơ chế của thị 
trường bán buôn điện cạnh tranh theo 
thiết kế và thực hiện thanh toán thật đối 
với một phần sản lượng mua đầu nguồn 
của các tổng công ty điện lực. Đồng thời 
tạo điều kiện để các đơn vị thành viên 
thị trường làm quen với các cơ chế mới, 
đào tạo nâng cao năng lực và hoàn thiện 

[THẾ VĨNH]
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 Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chủ trì Hội nghị

hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin phục vụ thị trường điện, nhân lực, 
hoàn thiện cơ chế cho thị trường bán 
buôn điện cạnh tranh dự kiến thực 
hiện trong năm 2019. Dự kiến, phương 
án giá trần thị trường điện năm 2018 là 
1.280 đồng/kWh.

Tại đây, đại diện các Tổng công ty 
Điện lực đã báo cáo tiến độ chuẩn bị 
cho thị trường bán buôn điện cạnh 
tranh. Ông Nguyễn Phước Đức - Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực 
miền Nam (EVN SPC) cho biết, Tổng 
công ty đã thành lập Phòng Thị trường 
điện để bảo đảm nguồn nhân lực 
thực hiện công tác này. Bên cạnh đó, 
EVN SPC đã hoàn tất dự báo phụ tải 
năm 2018 và báo cáo cho Cục Điều tiết 
điện lực và Trung tâm điều độ hệ thống 
điện quốc gia (ĐĐQG) đúng quy định.

Tuy nhiên, theo ông Đức, EVN SPC 
vẫn còn gặp một vài khó khăn cần 
khắc phục. Cụ thể: “Tổng công ty chịu 
trách nhiệm thu thập dữ liệu giao nhận 
điện của các điểm do trong phạm vi 
EVN SPC quản lý và các điểm đo mua 
điện từ các nhà máy thủy điện công suất 

nhỏ hơn hoặc bằng 30MW. Tổng điện 
nhận hàng ngày của EVN SPC phần lớn 
được đồng bộ từ kho dữ liệu đo đếm của 
EVN về, do đó phụ thuộc rất nhiều vào dữ 
liệu ngày trên kho và sự chuẩn xác, đồng 
bộ của tất cả các điểm đo, phương thức 
giao nhận của EVN SPC với kho dữ liệu 
và giữa EVN SPC với điểm đo do ĐĐQG 
thu thập.  Hiện nay vấn đề này còn một 
số sai biệt và EVN SPC sẽ cùng các đơn 
vị tiếp tục rà soát hoàn chỉnh”, ông Đức  
nhìn nhận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc 
Vượng đánh giá cao những nỗ lực của 
các đơn vị ngành Điện trong việc chuẩn 
bị triển khai thị trường bán buôn điện 
cạnh tranh. Để thị trường vận hành thí 
điểm suôn sẻ, Thứ trưởng yêu cầu các 
đơn vị ngành Điện hoàn thiện các văn 
bản, thống kê các dữ liệu, đặc biệt cần 
tổ chức đào tạo nguồn nhân lực để quản 
lý và vận hành thị trường bán buôn 
điện cạnh tranh. Trong quá trình thực 
hiện, tiếp tục điều chỉnh những bất cập, 
sửa chữa ngay để đưa thị trường bán 
buôn điện canh canh chính thức áp 
dụng vào năm 2019.
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Có điện người dân trong buôn nắm bắt thông tin qua các 
chương trình truyền hình

Ước mơ có điện của bà con trong buôn đã thành hiện thực

Tết này 
điện về buôn Nao Quang

[XUÂN THUẦN]

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Ngay trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 
2018, Công ty Điện lực Lâm đồng đã hoàn 
thành công trình cấp điện lưới quốc gia 
cho đồng bào dân tộc K’ Ho tại buôn Nao 
Quang,  xã Lộc phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Lâm Đồng. 

Công trình có quy mô: Xây dựng mới  
22 km đường dây trung thế, 4,2km 
đường dây hạ thế và 7 trạm biến áp 
phân phối với tổng mức đầu tư gần 
10,3 tỷ đồng; cấp điện cho hơn 200 hộ 

dân tộc K’Ho của buôn Nao Quang. Đây là buôn 
cuối cùng của huyện Bảo Lâm chưa có điện, cách 
xa trung tâm xã 22km, giao thông đi lại khó khăn. 
Việc đưa lưới điện Quốc gia đến với người dân nơi 
đây sẽ tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo. 

Ông Vũ Trung Thức – Phó Giám Đốc Điện lực 
Bảo Lâm cho biết: “Do buôn Nao Quang nằm ở khu 
vực vùng sâu, địa hình hiểm trở nên công tác thi công 
gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của đơn vị 
thi công, sau hơn 3 tháng công trình đã hoàn thành, kịp 
cho người dân đón Tết với ánh điện sáng.” 

Ông K’ Soi  - Trưởng buôn Nao Quang chia sẻ: 
“Khi được biết buôn chúng tôi sắp có điện lưới Quốc 
gia, bà con ai cũng phấn khởi, mua tivi, nồi cơm điện, 
tủ lạnh… để phục vụ sinh hoạt gia đình. Tết năm nay 
gia đình tôi cùng các hộ khác trong buôn rất vui mừng 
được đón năm mới dưới ánh đèn điện Quốc gia. Nếu 
không có sự quan tâm của Đảng và ngành Điện thì bà 
con chúng tôi không biết bao giờ ước mơ có điện mới 
thành hiện thực như hôm nay”.

 Với chính sách ưu đãi của Đảng và ngành Điện 
nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào vùng 
sâu vùng xa, nên những hộ dân thuộc dự án này 
được hỗ trợ toàn bộ chi phí gắn mới đồng hồ điện 
và chi phí lắp hệ thống điện trong nhà bao gồm: 1 
bộ công tắc bảng điện, 2 bóng đèn tiết kiệm điện. 

Hòa chung với niềm vui đón Tết cổ truyền của 
cả dân tộc các hộ dân nơi đây còn có thêm niềm 
vui lớn khi được sử dụng điện lưới Quốc gia, sự háo 
hức và niềm vui hiện rõ trên những nụ cười của 
mỗi người dân khi niềm khao khát được sống dưới 
ánh sáng văn minh từ lưới điện Quốc gia nay đã trở 
thành hiện thực.
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Lung linh 
ánh sáng đường quê
[THẢO NGUYÊN]

Đường quê đã được ngành Điện thắp sáng tại Cà Mau

Chương trình “Thắp sáng đường quê” do Công ty Điện lực Cà Mau phát động 
tại 5 huyện, thành phố đã tạo nên vẻ mỹ quan mới cho bộ mặt nông thôn 
trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại xã Tân Thành. Những tuyến đường nông 
thôn này cũng lung linh ánh đèn đường như ở nội ô thành phố.

Điện lực TP. Cà Mau đã kéo 2.350 m dây 
điện, tặng 48 bộ bóng đèn và trực tiếp 
đến lắp đặt tại các hộ gia đình ở ấp 2 và 
ấp 3, xã Tân Thành, với tổng chi phí là 

52 triệu đồng.
Anh Trần Việt Nguyên, Trưởng Phòng Kinh 

doanh Điện lực TP. Cà Mau: “Do biết được ngày 
chúng tôi xuống ấp lắp đặt, từ sớm bà con trong ấp 
đã đợi trước nhà, ai ai cũng hớn hở, nhà nhà dọn dẹp, 
chặt cây để chúng tôi dễ dàng kéo dây, lắp đèn. Nhìn 
bà con phấn khởi, tôi và các anh em điện lực cảm thấy 

rất vui khi được góp sức mình đem lại ánh sáng cho 
người dân”.

Có đèn thắp sáng, con đường đi lại của người 
dân ở xã Tân Thành cũng đỡ vất vả, sinh hoạt cũng 
thuận tiện hơn trước. Không những vậy, tình làng 
nghĩa xóm ngày càng thắt chặt hơn, an ninh trật tự 
được củng cố.

Anh Huỳnh Thanh Hùng (ấp 3, xã Tân Thành) 
phấn khởi nói: “Lúc trước chưa có hệ thống đèn đường, 
người dân ở đây thường ngại ra đường vào ban đêm. Tôi 
làm việc ở tận thị trấn Cái Nước, hết giờ làm chạy về 
tới nhà có khi trời đã tối, nên chạy xe mà trong lòng lo 
lắng đủ thứ. Giờ đường lắp đặt đèn, tôi và bà con ở đây 
thật sự an tâm”.

Khi mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho bóng 
đêm tràn về cũng là lúc hệ thống điện “Thắp sáng 
đường quê” bật sáng. Đoạn đường quanh co dẫn về 
ấp 2 và ấp 3, xã Tân Thành trở nên sáng hẳn nhờ 
vào ánh đèn.

Bà Trần Thị Trân (ấp 3, xã Tân Thành) nhớ lại: 
“Ngày mấy chú bên Điện lực xuống lắp đèn đường, cả 
xóm ai cũng phấn khởi. Ban đêm đèn sáng trưng cả con 
đường, nhà nào cũng vui. Đây đó có người mang ghế 
ra trước nhà ngồi dưới ánh đèn đường trò chuyện tới 
khuya. Có đèn đường rồi, tôi yên tâm hơn, đi lại buổi 
tối cũng thuận tiện nhiều lắm”.

Chương trình “Thắp sáng đường quê” của Điện 
lực TP. Cà Mau đã góp phần đảm bảo an ninh trật 
tự, thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm; tạo 
vẻ đẹp ở một làng quê nông thôn xã Tân Thành 
ngày càng văn minh, giàu đẹp.
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Nguy cơ từ việc 
sử dụng điện không an toàn
[TRỌNG NGUYỄN]

Huyện U Minh tỉnh Cà Mau 
có gần 25.000 hộ dân sử 
dụng lưới điện quốc gia, 
chiếm 97,93%. Có 5/6 xã 
đạt tiêu chí nông thôn mới 
về điện, tuy nhiên, hiện nay 
trên địa bàn huyện vẫn còn 
hàng trăm hộ dân sử dụng 
điện không an toàn.

Nhân viên Điện lực sửa chữa hệ thống điện trong nhà người dân

Theo thống kê của Điện 
lực U Minh, chính 
từ việc sử dụng điện 
không an toàn trong 
sinh hoạt và sản xuất, 

năm 2017 có 6 vụ tai nạn liên 
quan đến điện. Trong đó 4 vụ hoả 
hoạn do chập điện và 2 vụ điện 
giật làm 2 người tử vong. 

Vào sáng ngày 28/12, ông 
Trang Văn L, cư ngụ tại Khóm 2, 
thị trấn U Minh đấu nối cầu dao 
điện chống giật vào đồng hồ điện 
chính trong gia đình sai quy trình, 
dẫn đến 1 đầu dây điện chạm vào 
vách thiếc nhà không hay biết. 
Đến 10 giờ cùng ngày, em Trang 
Quản T, sinh năm 2005, học sinh 
trường THCS Nguyễn Thái Bình, 
thị trấn U Minh, là con trai ông L, 

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

đi học về đến nhà dựng xe đạp vào vách thiếc, bị điện giật chết tại chỗ.
Trước đó vào sáng 13/12/2017, chị Nguyễn Tuyết N, sinh năm 

1981, ngụ tại Khóm 2, thị trấn U Minh không may bị điện giật bất 
tỉnh. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng chị đã tử vong, 
bỏ lại 2 con còn nhỏ. Được biết, chị N bị điện giật do đường dây điện 
sử dụng lâu ngày bị bong tróc nên dẫn điện qua thanh sắt nhà tiền chế 
và gây tai nạn điện.

Ông Đàm Thanh Nguyễn, ấp 20, xã Nguyễn Phích cho biết: “Hiện 
nay ấp còn 98 hộ sử dụng điện không an toàn, kéo dây tạm bợ. Có hộ còn 
dẫn điện ra đồng ruộng để bẫy chuột, nhất là vào thời điểm lúa làm đòng, 
tiềm ẩn rủi ro tai nạn điện rất cao”.

Theo phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện U Minh, sự 
cố về điện luôn chiếm tỷ lệ lớn trong các nguyên nhân cháy nổ, gây 
nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân. Năm 2017 đã xảy 
ra 4 vụ bị hoả hoạn do điện, làm cháy hoàn toàn 4 căn nhà, tổng thiệt 
hại trên 200 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến hoả hoạn là do các 
hộ không cẩn thận, ra khỏi nhà không cúp cầu dao; dây điện nhỏ 
không đi đường ống bảo vệ, lâu ngày bị bong tróc dẫn đến chập điện  
gây hoả hoạn.
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Điều đáng nói, dù nguy cơ dẫn đến các vụ hỏa 
hoạn đã được cảnh báo liên tục với nhiều hình thức, 
song người dân còn rất chủ quan khi sử dụng thiết 
bị điện. muốn đẩy lùi nguy cơ này, ngoài sự vào 

cuộc của lực lượng chức năng trong tuyên truyền, 
kiểm tra, tăng cường giải pháp về kỹ thuật thì chính 
người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác, sử dụng 
điện an toàn.

Các nội dung tuyên truyền và khuyến cáo được Điện lực thực hiện 
trong thời gian qua như:

• Không dùng dây điện trần (không có vỏ bọc) để dẫn điện.
• Không để thiết bị dùng điện, dây điện quá gần các đồ dùng dễ cháy như 

xốp, thùng carton, giấy...
• Không đi dây dẫn điện trên mái tôn, tránh quá trình cọ xát làm đứt dây, 

gây hiện tượng chập mạch dẫn đến cháy. Nên luồn dây điện trong những ống 
nhựa chuyên dụng có khả năng chống cháy cao.

• Không đi dây dẫn điện qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm 
bằng vật liệu dễ cháy. Tính toán, lựa chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với công 
suất của thiết bị điện để dây dẫn không bị quá tải, dễ gây cháy…

• Không dùng ổ cắm có nhiều đường ra để cùng lúc sử dụng nhiều thiết bị 
tiêu thụ điện có công suất cao. Đối với trường hợp ổ cắm không chặt với phích 
cắm thường phát sinh tia lửa điện khi sử dụng, cần kiểm tra và khắc phục ngay 
tình trạng này trước khi sử dụng.

• Những thiết bị điện, đồ dùng điện quá cũ cần phải được kiểm tra thường 
xuyên để kịp thời sửa chữa hoặc thay thế. Khi không còn nhu cầu sử dụng 
các thiết bị điện hoặc trường hợp đang sử dụng mà bị mất điện thì phải ngắt 
ngay các thiết bị điện ra khỏi nguồn điện. Đường dây dẫn điện, cầu chì, cầu 
dao không để bị gỉ (vì nơi gỉ sẽ phát ra nhiệt lớn). Những nơi cách điện bị chập, 
nhựa cách điện bị biến màu cũng dễ phát lửa khi dòng điện bị quá tải, cần được 
thay dây mới.

Ông Trương Thanh Triều, Giám đốc Điện lực 
U Minh, cho biết, năm 2017 Điện lực với Phòng 
Kinh tế - Hạ tầng huyện và UBND các xã, thị trấn 
tuyên truyền được 10 buổi sử dụng điện an toàn với 
trên 600 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, ngành 
Điện thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm 7 hộ vi 
phạm sử dụng điện, truy thu 53,2 triệu đồng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện U Minh có rất 
nhiều hộ sử dụng điện không an toàn, đặc biệt là 
khu vực các ấp lâm phần rừng tràm như: Nguyễn 
Phích, Khánh Thuận, Khánh Lâm, có những hộ 
kéo dây hàng trăm mét, dây nhỏ, cột cặm tạm bợ 
thiếu an toàn. Trước tình hình đó, Điện lực U Minh 
tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các 

ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
và khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra 
cầu dao, công tắc điện, hệ thống dây dẫn điện sinh 
hoạt trong gia đình được đảm bảo an toàn nhằm 
tránh tình trạng bị quá tải, hạn chế đến mức thấp 
nhất sự cố về điện.

Chủ tịch UBND huyện U Minh ông Dư Bé Ba 
khẳng định: “Trong năm 2018, huyện chỉ đạo Phòng 
Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với ngành Điện, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn U Minh thường xuyên kiểm 
tra những hộ sử dụng điện không an toàn, lập biên bản 
buộc cam kết khắc phục”.
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

[KIM ĐIỀU]

Tết này là cái Tết đầu người dân 
vùng nông thôn sâu ở huyện 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang được 

sử dụng nguồn điện lưới quốc gia. 
Những ngày trung tuần tháng 

Chạp, chúng tôi lại theo chân các 
nhân viên Điện lực về ấp 7, xã Lương 
Nghĩa, lắp đặt đồng hồ điện. Sau gần 
3 tháng khởi công các dự án kéo điện 

về nông thôn, đồng hồ điện đã bắt 
đầu xuất hiện trên các trụ hạ thế. 
Dọc con đường dẫn vào các hộ ở 
kênh ngăn mặn, cơ sở hạ tầng hầu 
như chưa có gì, dân cư thưa thớt, 
đời sống còn nhiều khó khăn. Khi 
những trụ điện dựng lên, dường 
như người dân phấn khởi hẳn lên. 
Vì thế mà trong từng câu chuyện 
chia sẻ, chúng tôi cảm nhận được 
niềm vui của người dân khi Tết này 
ánh đèn điện sẽ tỏa sáng lung linh 
khắp xóm.

Vừa thấy dáng nhân viên điện 
lực, ông Nguyễn Văn Thiện (89 
tuổi), ở ấp 7 đã chạy ra đón. Ông 
Thiện không giấu được niềm vui, 
tâm sự: “Mấy bữa nay trông mấy chú 
ngành Điện lắm. Nói thật, gần cả đời 
người tôi mới đợi được nguồn điện 
quốc gia về nhà. Tôi đi nhiều nơi, nhìn 
mọi người được sử dụng điện mà thấy 
thèm, chỉ ước sao gia đình, con cháu 
có điện để sinh hoạt, sản xuất. Nay thì 
cuộc sống không có điện đã chấm dứt. 
Có điện, tụi nhỏ cũng không còn phải 
chịu cảnh học bài bên ánh đèn chớp tắt  
như trước nữa”.

Niềm vui của ông Thiện cũng là 
niềm vui chung của bà con nơi đây. 
Khi đóng điện, những ngôi nhà trở 
nên sáng hơn vào ban đêm, cuộc 
sống cũng ấm cúng và đông vui 
hơn rất nhiều. Tiếp lời ông Thiện, 
chị Nguyễn Thị Diệu (con gái ông 
Thiện) kể: “Cả nhà ai cũng nôn nao 
chờ có điện. Chứ hồi trước tới giờ toàn 
xài điện câu đuôi ngán quá. Tiền điện 
trả có khi tới 300.000 đồng/tháng 
nhưng chỉ để thắp sáng, nhưng rất 
yếu, con cái gần như không học hành 
gì được vào buổi tối”.

Công nhân Điện lực kéo đường điện cho hộ dân

TẾT NÀY CÓ ĐIỆN
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Được sử dụng điện lưới quốc 
gia, bà con xem ti vi, tiếp cận các 
kiến thức khoa học kỹ thuật để áp 
dụng vào sản xuất. Ngoài việc thắp 
sáng, nấu ăn, điện còn dùng để đưa 
cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển 
nông nghiệp nông thôn. Rồi từ đây, 
cơ hội đổi thay cuộc sống mới bắt 
đầu. Không giấu được niềm vui, ông 
Phan Thanh Bản, tâm tình: “Con tôi 
ngày nào cũng gọi điện về hỏi “có điện 
chưa ba. Nó bảo nó đã sắm xong bếp 
điện, bàn ủi, nồi cơm điện mới. Cái tủ 
lạnh trong góc nhà nó mới mua đó”.

“Chúng tôi chia từng nhóm nhân 
viên ra thực hiện cho nhanh. Công tác 
lắp đặt công tơ rất gấp rút vì kế hoạch 
đưa ra là đóng điện trước Tết. Để làm 
cho kịp, chúng tôi ưu tiên cho các hộ 
chưa có đồng hồ điện hoặc những hộ 
có khoảng cách kéo dây câu đuôi xa. 
Đối với các hộ kéo điện vượt kênh thì 
vẫn còn chờ lắp đặt trụ đỡ mới gắn 
công tơ được. Chúng tôi rất vui vì đi 
đến đâu bà con cũng hỗ trợ nhiệt tình 
làm cho mọi công việc thực hiện trôi 
chảy hơn”, ông Nguyễn Thanh Mỹ, 
Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực 
Long Mỹ, chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Viết Thọ, Giám 
đốc Công ty Điện lực Hậu Giang, công 
tác cấp điện nông thôn luôn được ngành 
Điện quan tâm, tập trung nguồn lực để 
thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân 
nông thôn có điện, nhất là sớm hoàn 
thành tiêu chí số 4 cho các xã xây dựng 
nông thôn mới. Công ty luôn phối hợp 
với Sở Công Thương, các địa phương 
để kiểm tra tình hình cấp điện trên các 
địa bàn để có kế hoạch sửa chữa, bảo 
dưỡng lưới điện từ trung áp, hạ áp. Năm 
2018 này, Công ty sẽ xây dựng thêm 10 
công trình điện với tổng vốn đầu tư hơn 
72 tỉ đồng. Ngoài ra, ngành Điện cũng 
cải tạo, sửa chữa 33 công trình nhằm 
nâng cao chất lượng điện phục vụ người 
dân, nhất là các tuyến có nhiều hộ câu 
đuôi. Trong điều kiện nguồn vốn hạn 
hẹp, đơn vị sẽ thực hiện theo lộ trình 
để đến năm 2020, cơ bản tất cả các hộ 
dân trên địa bàn tỉnh đều được sử dụng  
điện lưới quốc gia.

Thật khó tả hết niềm vui của 
hàng trăm hộ dân ở vùng sâu, vùng 
xa khi có điện sinh hoạt, sản xuất 
sau bao năm chờ đợi. Điện không 
chỉ thắp sáng những vùng nông thôn 
mà còn góp phần phục vụ sản xuất 
và nâng cao đời sống tinh thần của  
người dân nơi đây.
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Đảo vui hơn trước nhiều lắm!

Vừa xuống tàu để lên đảo, 
đã có xe điện ra tận nơi 
đón về nhà nghỉ. Phó 
Chủ tịch UBND xã Lại 
Sơn Đặng Văn Hường, 
thông tin: Xã đang thí 

điểm cho các nhà nghỉ chạy thử xe điện 
để đưa đón khách. Xã hiện nay có 29 cơ sở 

lưu trú, so với thời điểm chưa có điện thì số 
nhà nghỉ tăng lên gần 600%. Ngoài một số 
cơ sở lưu trú ở gần cầu cảng, chỉ cần đi bộ 
vài phút là tới thì có nhiều nhà ở ở các ấp 
Bãi Bấc, ấp Bãi Giếng, Bãi Thiên Tuế phải 
di chuyển đoạn đường khá xa. Năm 2017, 
khách du lịch đến đảo là 50.000 lượt, tăng 
gấp 5 lần so với năm 2016, các nhà nghỉ 
trang bị xe điện đưa đón khách là nhu cầu 
tất yếu.

XÃ ĐẢO LẠI SƠN 
MỘT NĂM SAU HÒA ĐIỆN LƯỚI 

Đường dây điện vượt biển mang dòng điện quốc gia ra xã đảo Lại Sơn

[LÊ TUYẾT]

Trở lại xã đảo Lại Sơn (Hòn Sơn, thuộc huyện Kiên Hải, Kiên Giang) sau 
một năm đảo có điện lưới quốc gia. Nhiều thứ thay đổi! Đứng ở cầu 
cảng, đập vào mắt là bờ kè chạy dọc mặt biển, nhà nghỉ, cà phê mọc lên 
san sát, khách du lịch dập dìu… Sau một năm, Lại Sơn như khoác lên 
mình chiếc áo mới - Một chiếc áo với những gam màu sáng, tươi vui!
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Theo ông Hường, mọi sự thay đổi của 
đảo bây giờ phần lớn là nhờ có điện lưới 
quốc gia. Ông ví dụ: Về nhà nghỉ, trước 
đây, toàn đảo chỉ có 4 hộ gia đình kinh 
doanh nhà nghỉ vì không có lời. Trước thời 
điểm 26/11/2016, đảo còn chạy điện dầu, 
thời gian có điện bị giới hạn, nên nếu có 
khách, chủ nhà nghỉ tự chạy máy phát 
đảm bảo điện 24/24. Nếu chỉ có một, hai 
khách thuê thì tiền phòng không đủ bù tiền 
dầu. Vì thiếu phòng nghỉ nên khách cũng e 
ngại khi đến Lại Sơn. Hay như trên đảo có 
nhiều nghề mới thịnh hành như nghề sửa 
chữa điện cơ, điện lạnh. Có điện, bà con 
mua sắm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh 
rần rần. Nếu trước đây phải rước thợ từ đất 
liền ra thì nay trên đảo có nhiều cơ sở sửa 
chữa lắp mới, phục vụ tận nhà. Cơ sở bán 
hải sản cũng trang bị các thiết bị hiện đại 
hơn như máy sục khí, làm đá lạnh… để 
phục vụ khách du lịch, bởi đa phần khách 
đến đảo, khi rời đi đều mua hải sản mang 
về đất liền…

Chủ nhà nghỉ Hồng Cúc ở ấp Bãi Nhà là 
chị Trần Thị Thanh Thúy, vốn là chủ một 
nhà thùng làm nước mắm, khi cá mắm hết 
thời hưng thịnh, chị chuyển sang làm nhà 
nghỉ được 2 năm nay. Mọi người bảo chị 
thức thời, chị chỉ cười: “Làm nhà nghỉ ở đảo 

tốn hơn đất liền nhiều mà cái tốn nhất chính 
là tốn tiền dầu chạy máy phát. Có khách thuê 
phòng, mình phải đảm bảo điện 24/24. Nếu 
hôm nào khách chỉ thuê một phòng thì coi như 
lỗ bởi mỗi ngày chạy ít nhất 25 lít dầu, hết 300 
ngàn đồng, phòng chỉ có giá từ 200-250 ngàn 
đồng/ngày. Lỗ nhưng vẫn làm vì còn phải giữ 
khách. Giờ có điện khỏe lắm. Một, hai khách 
thuê mình vẫn có lời”. Chính vì thế, chị 
đang mở rộng quy mô, xây thêm nhà nghỉ. 
Không chỉ chị mà các chị em của chị cũng 
làm nhà nghỉ.

Sự thay đổi trên đảo từ khi có điện, 
không chỉ là từ những bờ kè dài với những 
đường sơn đỏ uốn lượn, hay những nhà 
nghỉ ngói đỏ tươi, mùi sơn còn phảng phất, 
từ những số liệu thống kê của chính quyền 
mà sự thay đổi đó còn thể hiện qua nụ cười 
của từng người dân như chị bán đá me mỗi 
ngày bán được tới 200 ngàn tiền nước nên 
mọi chi tiêu giờ cũng khỏe; Anh bốc vác 
có nhiều hàng hơn hay anh chủ quán cà 
phê có nhiều khách hơn…. “Cuối tuần rộn 
ràng cả lên vì khách du lịch đến đông. Tui làm 
bốc vác ở cảng. Những ngày cuối tuần vác đồ 
cho khách du lịch hoặc mang vác đồ đạc cho 
người trên đảo khi họ vào đất liền mua sắm. 
Có điện, đảo vui, tôi cũng vui” – Người đàn 
ông trạc 30 tuổi, da nâu, người chắc khỏe, 
cười tươi rói.

Một góc xã đảo Lại Sơn
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Mong cho đảo đẹp, giàu!
Tôi còn nhớ, cách đây một năm, khi đi 

cùng với đoàn công tác của Tổng công ty 
Điện lực miền Nam ra Lại Sơn dự lễ đóng 
điện, tôi có dịp trò chuyện với ông Ba Đấu, 
một bậc cao niên trên đảo. Ông là thế hệ 
thứ 2 của gia đình sinh sống ở Hòn Sơn, 
vợ chồng ông có 5 người con nhưng hết 4 
đứa vào bờ, lên Sài Gòn, đi Bình Dương, 
Đồng Nai làm công nhân. Các con ông bảo 
“lên thành phố vất vả mà vui, ở đảo buồn quá, 
không hợp với tuổi trẻ”. Hôm đó, nói chuyện 
một hồi, ông ước: “Kể mà bây giờ con cháu 
trở về, thanh niên trai tráng trên đảo trở về thì 
mừng quá. Chứ trên đảo toàn người già. Buồn 
thiu”. Trở lại đảo sau một năm, đến thăm ông, 
hỏi ông thấy đảo giờ sao, đã hết buồn chưa? 
Ông cười, rung rung chòm râu bạc: “Hết buồn 
rồi. Điện đóm sáng trưng. Mấy sắp nhỏ nhà 
tui đang tính chuyện về đảo. Đảo bây giờ 
thanh niên trai tráng quá trời, giờ phải làm 
sao cho đảo giàu đẹp lên mới được!”

“Mong cho đảo đẹp, giàu” – Không chỉ 
là ước mong của ông Ba Đấu, mà của tất cả 
những con dân ở đảo. Chị Trần Thị Thanh 
Thúy được nhiều người đánh là có tầm 
nhìn xa trông rộng khi hướng con gái của 
mình đi học du lịch để sau này về quản 
lý nhà nghỉ. Chị bảo: “Muốn làm nhà nghỉ 
một cách chuyên nghiệp, làm sao cho khách 
hài lòng, giữ được khách quay trở lại thì mình 
phải có chuyên môn nên tôi hướng con tôi lên 
thành phố học cái hay rồi mang về đảo. Đảo 
bây giờ có điện, nước, đường xá tiện lợi, nay 

mai những người ở nơi khác đến đây đầu tư 
nên người ở đảo phải có trình độ để còn làm 
ăn với người ta”. Con gái chị Thúy, người 
quyết định bỏ thành phố để về đảo, chia 
sẻ: “Ưu thế của người trẻ là tận dụng được 
internet để giới thiệu về đảo, về những cảnh 
đẹp, kết nối, liên hệ với khách qua các kênh 
mạng xã hội, nghĩ ra những chương trình mới, 
làm homestay… Mình phải chuyên nghiệp để 
khách còn yêu mà quay trở lại”.

Sắp tới xã đảo Lại Sơn sẽ được công 
nhận là điểm du lịch, được đón khách nước 
ngoài. Để chủ động và chuyên nghiệp dần 
trong làm du lịch, chính quyền xã Lại Sơn 
và huyện Kiên Hải đã có nhiều chương 
trình hỗ trợ cho người dân như mở lớp 
nâng cao kỹ năng giao tiếp, chăm sóc, sơ 
cứu khách du lịch cho chủ nhà trọ, nghiệp 
đoàn xe ôm, các gia đình làm homestay… 
Sắp tới là các lớp dạy tiếng Anh, kỹ năng 
nấu ăn…Ông Đặng Văn Hường chia sẻ 
thêm: “Tôi đang đề nghị trên cho xã làm Kè 
Đi bộ. Vào các đêm cuối tuần, mình sẽ chặn 
xe máy, tổ chức các gian hàng ăn uống, mua 
bán hải sản ở Kè Đi bộ, tạo không gian cho 
khách du lịch vui chơi vào ban đêm. Tôi ấp ủ 
dự định này khá lâu, nhưng chưa làm được vì 
thiếu điện, nay có điện lưới quốc gia rồi, đêm ở 
đảo sáng trưng, làm cái gì cũng dễ”.

“Có điện rồi, làm cái gì cũng dễ” – Là 
câu mà người Hòn Sơn vẫn bảo nhau khi 
nói chuyện làm ăn. “Có điện” như một bảo 
chứng cho những kế hoạch, dự định, lời 
cam kết cho sự thành công.
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Tiết kiệm điện 
từ công trình công cộng
[VÂN NAM]

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết 
kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Ngoài các đối tượng là doanh nghiệp sản 
xuất, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, công sở, Chỉ thị cũng yêu cầu việc 
tiết kiệm điện đối với cả hệ thống chiếu sáng công cộng.

TP. Biên Hòa cũng đang lập dự án thay thế hàng 
loạt đèn đường chiếu sáng có hiệu suất cao  nhằm 
góp phần tiết kiệm điện năng và tăng tính mỹ quan 
đô thị.

Thay thế hàng ngàn bóng đèn
Giữa năm 2017, UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

cho phép TP. Biên Hòa thay thế đèn chiếu sáng ở 
các tuyến đường nhằm tiết kiệm năng lượng. Đến 
nay, UBND thành phố đã hoàn thiện dự án thay thế 
đèn đường.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ban 
Quản lý dự án TP. Biên Hòa, cho biết dự án đang 
chờ phê duyệt và dự kiến triển khai vào quý II năm 
nay. “Trên các trục đường của thành phố hiện nay có 
rất nhiều chủng loại đèn đường. Bởi mỗi giai đoạn đầu 
tư sử dụng một loại nên không đồng bộ, khá lộn xộn, 
các loại bóng cũ tiêu hao điện năng rất nhiều. Hiện tại 
chỉ có tuyến đường gần 1km từ cầu An Hảo đến ngã ba 
lên cầu Bửu Hòa mới xây dựng được lắp bằng đèn led”, 
ông Minh nói.

Theo kế hoạch, TP. Biên Hòa sẽ có gần 150 tuyến 
đường với số lượng 7.500 bóng đèn sẽ thay thế bóng 
cũ sang bóng led. Các loại bóng đèn được thay thế 
có 3 loại công suất là 76W, 113W và 148W để phù 
hợp với độ cao của trụ đèn cũng như chiều rộng của 
mỗi tuyến đường. Ông Minh cho biết thêm, hiện dự 
án chỉ thay thế các bóng đèn, còn giữ lại phần trụ 
và hệ thống dây điện. Tổng kinh phí để triển khai 
dự án vào khoảng 100 tỷ đồng. Do nguồn vốn khá 
lớn nên việc triển khai cũng đang được tính toán 
cho phù hợp.

Tiết kiệm năng lượng cao
Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Sơn, giảng viên Trường 

cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2 (huyện Long 

Thành), cho hay hiện nay công nghệ đèn led đang 
được khuyến khích sử dụng bởi tiết kiệm điện năng 
hơn khá nhiều so với các loại đèn công nghệ cũ. 
Loại đèn này đang được nhiều công trình dân dụng 
và công nghiệp sử dụng để tiết kiệm điện năng. 
Theo ông Sơn, đối với chiếu sáng các công trình 
công cộng cũng nên thay thế dần bằng loại sản 
phẩm này, bởi lượng điện tiêu thụ của 1 bóng đèn 
led chỉ bằng 1 nửa so với bóng halogen có cùng độ 
sáng. “Ở các nước phát triển rất chú ý đến vấn đề tiết 
kiệm điện nên công nghệ đèn led được ứng dụng khá 
rộng rãi. Đi kèm với đó là những chế độ tự động để tối 
ưu khả năng sử dụng điện”, ông Sơn chia sẻ.

Ngành Điện là đơn vị đang đi đầu trong việc 
thay thế hệ thống chiếu sáng công trình công cộng 
hiện nay là. Từ năm 2015,  Công ty TNHH MTV 
Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) đã thực hiện lắp 
đặt, thay thế đèn chiếu sáng thông thường bằng đèn 
led được thí điểm tại 3 trạm biến áp 110kV An Bình, 
Đồng Nai và Loteco, gồm 270 bóng đèn led 20W, 
90 bóng đèn led 80W. Kết quả cho thấy, tỷ lệ chênh 
lệch lượng điện năng tiêu thụ bình quân trong một 
ngày giảm khoảng 166 kWh. Năm 2016, doanh 
nghiệp tiếp tục triển khai thay thế đèn chiếu sáng 
tại 15 trạm biến áp 110kV nữa.

Theo phân tích của PC Đồng Nai, loại đèn led 
loại 80W có ánh sáng được tạo ra từ vật liệu bán 
dẫn, do đó độ sáng ổn định và tiêu tốn công suất chỉ 
bằng 50-75% (tùy loại) so với đèn halogen truyền 
thống để tạo ra quang năng tương tự. Tuổi thọ trung 
bình của đèn led là 60 ngàn giờ. Trong thời gian tới 
các trạm biến áp của PC Đồng Nai sẽ lắp đặt toàn 
bộ hệ thống đèn led.
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Ngày xuân bàn chuyện 
kéo điện cho dân

[ĐẶNG VĂN DÌNH] 

Năm nào cũng vậy, khi không khí xuân tràn về, thì ngành Điện của 
chúng tôi “ngồi lại” bàn chuyện phát triển điện trên địa bàn tỉnh, 
nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, hộ 
sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, thắp sáng nói riêng.

Công nhân Điện lực xây dựng lưới điện

Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 
268.228 hộ dân có điện, 
trong đó, có 246.690 hộ có 
điện kế chính của Công ty 
Điện lực Trà Vinh (PC Trà 

Vinh) và Công ty Cổ phần Phát triển 
điện nông thôn Trà Vinh (điện quốc 

gia, đảm bảo an toàn khi sử dụng 
điện và giá điện theo quy định của 
Chính phủ) và 21.538 hộ tuy có điện 
sử dụng, nhưng phải câu đuôi, phụ 
hơi với điện kế chính, không đảm 
bảo an toàn trong sử dụng điện và giá 
điện thường cao hơn giá quy định.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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Nhu cầu đầu tư lưới điện nông 
thôn thì nhiều và cần rất nhiều vốn, 
ngành điện lực và Chính phủ cùng 
một lúc không thể đảm đương nổi. 
Tất cả các dự án điện khí hóa nông 
thôn vừa qua trên địa bàn tỉnh đều 
thực hiện từ nguồn vốn vay ưu đãi 
của các tổ chức tín dụng quốc tế 
(Ngân hàng Quốc tế, Ngân hàng Phát 
triển hâu Á, Ngân hàng Tái thiết 
Đức), từ Chính phủ và vốn đối ứng 
của ngành Điện. Ngành Điện triển 
khai các dự án kéo điện, như “Dự án 
cấp điện cho những hộ dân chưa có 
điện chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh 
Trà Vinh”, vừa cung cấp điện cho các 
hộ dân chưa có điện, vừa khắc phục 
đối với những hộ dân có điện câu kéo 
trước đó bằng lưới điện được đầu tư 
chính quy và lắp đặt điện kế theo 
Luật Điện lực (gần 50% số hộ trong 
tổng số 35.000 hộ dân được hưởng lợi 
từ dự án này là hộ tự câu đuôi trước).  

Số hộ câu kéo không an toàn đến 
thời điểm hiện nay vẫn còn 9.319 hộ 
và khoảng 3.943 hộ chưa có điện. 
Trong 2 năm 2016 và 2017, bằng 
nguồn vốn ngân sách tỉnh đã đầu tư 
vật tư, các tổ chức bán điện và Công 
ty Điện lực Trà Vinh, Công ty Cổ 
phần Phát triển điện nông thôn đã hỗ 
trợ nhân công cải tạo đường điện (tách 
điện kế riêng, đường dây kéo điện 
về nhà an toàn) cho 3.273/5.945 hộ 
nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí 
22 tỷ đồng. Riêng năm 2017, PC Trà 
Vinh đã đầu tư tách 1.628 điện kế với 
kinh phí 814 triệu đồng, đường dây 
hạ thế, sửa điện kế khách hàng đầu 
tư. Kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020, 
PC Trà Vinh dự kiến xóa câu đuôi kết 
hợp với việc hỗ trợ cải tạo dây nhánh 
cho hộ nghèo và cận nghèo, tỷ lệ hộ 
dân có điện và an toàn sẽ tiếp tục 
tăng, trả giá điện đúng quy định trước 
2020, góp phần hoàn thành tiêu chí 
4 về điện trong xây dựng nông thôn 
mới của tỉnh.

Số hộ chưa có điện còn lại tuy 
không nhiều, nhưng rất phân tán, 
thường chỉ 1 hoặc vài hộ ở giữa đồng 
ruộng, ở vùng sâu, vùng xa cách lưới 
điện hiện hữu vài ký-lô-mét hoặc ở 
các cồn giữa Sông Tiền, Sông Hậu. 
Sở Công Thương đã yêu cầu UBND 
các huyện, thị xã yêu cầu báo cáo số 
hộ dân chưa có điện của địa phương 
và đề xuất phương án cấp điện để có 
tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh và ngành Điện để tìm nguồn vốn 
đầu tư. Hầu hết các trường hợp còn 
lại đã đưa vào dự án cấp điện cho hộ 
dân từ lưới điện quốc gia theo Quyết 
định số 2081/TTg, ngày 08/11/2013 
của Thủ tướng Chính phủ. Dự án này 
đã được phê duyệt với tổng kinh phí 
307,6 tỷ đồng với khối lượng: Đường 
dây trung thế 190km, trạm biến áp 
325 trạm - 13.605kVA, đường dây hạ 
áp 511km, cung cấp điện cho 12.269 
hộ (đang chờ nguồn vốn từ Chính 
phủ để thực hiện trong giai đoạn 
2018-2020). Trước mắt, để cấp điện 
cho cho 146 hộ cồn Bần Chát (ấp An 
Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè) và 
136 hộ dân Cồn Phụng (xã Hưng Mỹ, 
huyện Châu Thành), PC Trà Vinh đã 
sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng 
năm 2018 và vốn vay từ Quỹ Đầu tư 
phát triển tỉnh để thực hiện với kinh 
phí 12,4 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch cấp điện cho 
số hộ dân có điện nhưng chưa an 
toàn và hộ chưa có điện đã có hướng 
đi khả thi. PC Trà Vinh sẽ luôn đồng 
hành với chính quyền địa phương để 
mỗi mùa xuân mới sẽ có thêm nhiều 
hộ có điện sử dụng, góp phần nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.
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Hiệu quả sản xuất tăng 
từ triển khai đồng bộ 
các nhóm giải pháp
[THẾ VĨNH]

Sản lượng điện sản xuất đạt 50,11 triệu kWh tăng 24,2%, doanh thu đạt 
97,05 ngàn tỷ đồng tăng 9,9%, tiết kiệm 1 tỉ 308 triệu kWh tương ứng 
với 2.101 tỉ đồng, giảm 792 ngàn tấn CO2, giá trị làm lợi về mặt tổn thất 
điện năng do hoàn thành vượt mức giao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
đạt 267,1 tỉ đồng… là những thành tích ấn tượng mà Tổng công ty Điện 
lực miền Nam (EVN SPC) đạt được trong năm 2017.

Trong năm 2017, EVN SPC đã tiếp nhận quản lý vận hành hệ thống 
năng lượng sạch trên đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Sản xuất tăng
Năm 2017 là năm khó khăn với ngành Điện 

nói chung và EVN SPC nói riêng do thời tiết thay 
đổi không theo quy luật hằng năm, chi phí đầu 
vào tăng, nguồn vốn đầu tư cho các dự án điện bị 
chững lại, công tác đền bù giải phóng mặt bằng 

gặp nhiều vướng mắc… Trong bối cảnh này, Lãnh 
đạo EVN SPC đã đề ra và triển khai đồng loạt các 
nhóm giải pháp vừa phát huy được năng lực nội tại 
vừa khắc phục được các khó khăn trước mắt. Cụ 
thể, EVN SPC đã đẩy mạnh và tập trung đầu tư 
tại các tỉnh trọng điểm phía Nam như Bình Dương,  
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Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu 
để phục vụ phát triển công nghiệp; đầu tư chống tổn 
thất điện năng, củng cố lưới điện. Đồng thời triển 
khai nhiều dự án đầu tư phát triển vùng nông thôn, 
vùng sâu vùng xa và các khu vực chuyên canh. 
Năm 2017, toàn Tổng công ty thực hiện được 7.871 
tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch do Tập đoàn giao. Trong 
đó, đã hoàn tất và đóng điện các công trình trạm 
220 kV Long Xuyên 2 (250MVA) và đường dây đấu 
nối góp phần đáp ứng nhu cầu cấp điện trung gian 
cho các trạm 110kV khu vực tứ giác Long Xuyên 
đang thiếu nguồn. Triển khai xây dựng mới 69 công 
trình lưới điện 110 kV và hoàn thành đóng điện hầu 
hết các công trình theo kế hoạch được giao. Tổng 
khối lượng đã đưa vào vận hành bao gồm: 220 km 
đường dây xây dựng mới, 344 km đường dây cải 
tạo nâng cấp và tổng dung lượng tăng thêm là 2.566 
MVA. Các công trình đưa vào vận hành đáp ứng 
nhu cầu cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế 
trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam, nhất là khu 
vực kinh tế trọng điểm,

Đối với lưới điện phân phối, hoàn thành đóng 
điện 557 công trình. Tổng khối lượng đưa vào vận 
hành bao gồm: 1.100 km đường dây trung thế xây 
dựng mới, 1.030 km đường dây trung thế cải tạo, 
1.795 km đường dây hạ thế xây dựng mới, 1.186 
km đường dây hạ thế cải tạo và tổng công suất trạm 
phân phối tăng thêm là 353MVA.

Trong năm 2017, Tổng công ty tiếp tục phối hợp 
với các địa phương để triển khai nhiều hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến về sử dụng điện an toàn 
và tiết kiệm. Kết quả, tiết kiệm được 1 tỷ 308 triệu 
kWh, tương đương 2,16% sản lượng điện thương 
phẩm và tương ứng với giá trị tiết kiệm tiền điện là 
hơn 2.101 tỷ đồng, đồng thời giúp giảm công suất 
đỉnh của hệ thống nhằm đảm bảo tốt trong việc 
cung cấp điện. Bên cạnh đó, còn góp phần bảo vệ 
môi trường, làm giảm hơn 792 ngàn tấn CO2 cũng 
như nâng cao nhận thức cộng đồng và xã hội trong 
việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, 
EVN SPC đã tiết giảm tối đa các thủ tục hành chính, 
hoàn thiện website chăm sóc khách hàng với đầy 
đủ dịch vụ trực tuyến giúp khách hàng rút ngắn 
thời gian, tiện lợi cập nhập thông tin, đăng ký cũng 
như thanh toán tiền điện. Với mục tiêu hiện đại hóa 
lưới điện, nâng cao độ tin cậy ổn định trong cung 
ứng điện và giảm tổn thất điện năng, Tổng công ty 
đã sử dụng các công nghệ tiên tiến như đưa vào vận 

hành hệ thống SCADA/DMS và trạm không người 
trực cho lưới điện trên 21 tỉnh thành phố phía Nam; 
lắp đặt 228.000 công tơ điện tử; trang bị thêm 63 bộ 
thiết bị vệ sinh hotline; đào tạo thi công hotline cho 
6 đơn vị là Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp. Bên cạnh 
đó, Tổng công ty còn tập trung đầu tư và đẩy nhanh 
tiến độ thi công các dự án công trình trọng điểm 
nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Uy tín đơn vị được khẳng định
Không chỉ hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng 

rõ nét mà các hoạt động khác cũng có nhiều khởi 
sắc, uy tín đơn vị được khẳng định. Trên cơ sở kế 
hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, EVN SPC 
đã thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng 
góp phần làm lợi cho đơn vị 267,1 tỷ đồng. Trong 
năm vừa qua, EVN SPC đã phát triển thêm 348.954 
khách hàng đạt tốc độ tăng trưởng 4,78%/năm; giải 
quyết và đưa vào vận hành hơn 8.000 công trình 
điện trung áp góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh và cải thiện môi trường kinh doanh. Hiện nay, 
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN SPC 
được đánh giá là đơn vị có dịch vụ chăm sóc khách 
hiệu quả đứng thứ hai trong 5 Tổng công ty phân 
phối điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
năng lực quản lý vận hành, EVN SPC còn luôn tích 
cực tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã 
hội thiết thực, mang đậm ý nghĩa nhân văn. Trong 
năm 2017, EVN SPC đã xây dựng 178 căn nhà tình 
nghĩa với số tiền là 8 tỷ đồng, vận động người lao 
động đóng góp Quỹ Tương trợ xã hội của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam với số tiền là 6,3 tỷ đồng, Quỹ Vì 
người nghèo của địa phương và trung ương là 4,3 tỷ 
đồng, thăm hỏi và tặng quà cho 49 bà mẹ Việt Nam 
anh hùng với số tiền là 149 triệu đồng…

Những thành quả trên là sự ghi nhận nỗ lực 
không ngừng của EVN SPC trong quá trình hoạt 
động và phát triển. Đó cũng là động lực để Tổng 
công ty hoàn thành mục tiêu cung ứng điện đủ, 
an toàn, ổn định cho nhu cầu phát triển kinh tế 
xã hội trên địa bàn quản lý. Và để hoàn thành các 
chỉ tiêu đề ra, EVN SPC sẽ tập trung nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ, hiện đại hóa công tác quản lý, tăng 
cường thực hiện tiết kiệm cũng như giảm tổn thất 
điện năng.
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Đảm bảo điện phục vụ Tết 
tại huyện đảo Trường Sa

Bộ Tư lệnh Hải quân vừa có văn bản 
gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) về việc đánh giá cao và chân 
thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình, 
đầy trách nhiệm của Lãnh đạo và cán 
bộ nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo 
của Tổ quốc, trong đó có việc tiếp nhận quản lý hệ 
thống năng lượng sạch trên quần đảo Trường Sa và 
nhà giàn DK1. Việc Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVN SPC) nỗ lực kịp thời hoàn thành trước 
Tết Nguyên đán công tác sửa chữa, nâng cấp hệ 
thống năng lượng sạch trên quần đảo Trường Sa, 
phục vụ quân và dân trên các đảo vui đón xuân mới 
Mậu Tuất đã thể hiện tinh thần “Cả nước vì Trường 
Sa” một cách thiết thực. 

Trong đó, Bộ Tư lệnh Hải quân cũng khẳng định: 
“Đây là nguồn động viên rất lớn của ngành Điện đối 
với bộ đội Trường Sa”; cũng là kết quả bước đầu 
thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Hải 
quân và EVN về việc cung cấp điện cho quần đảo 
Trường Sa và nhà giàn DK1. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, EVN SPC đã 
chính thức tiếp nhận hệ thống năng lượng sạch trên 
quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 từ cuối tháng 
7/2017. Với hệ thống điện trên các đảo, nhiều bộ ắc 
quy do thời gian sử dụng trên 5 năm năm nên đều 
đã suy giảm khả năng tích điện. Ngay sau khi tiếp 
nhận, EVN SPC lập tức triển khai các thủ tục cần 

thiết để sớm thay thế ắc quy và bảo dưỡng hệ thống 
năng lượng sạch trên các đảo. Với tinh thần quyết 
tâm rất lớn, EVN SPC phối hợp với bộ đội Vùng 4 
Hải quân đã hoàn thành công tác ngay trước Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất, đảm bảo các đảo đều đã 
được cấp điện 24/24h.

Do đặc điểm vị trí địa lý cách xa đất liền và bao 
gồm nhiều đảo, điểm đảo, trải dài trên vùng biển 
rộng lớn, việc cấp điện cho quần đảo Trường Sa và 
Nhà giàn DK1 sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc 
cấp điện ở các đảo khác, vốn cũng rất khó khăn. 
Trên cơ sở đánh giá chất lượng, tình trạng của các 
thiết bị trên toàn bộ hệ thống điện Trường Sa và 
Nhà giàn DK1, tổng vốn đầu tư sửa chữa, thay thế 
để sửa chữa, nâng cấp các thiết bị tại các đảo, điểm 
đảo và nhà giàn DK1 là hàng trăm tỉ đồng. Việc Bộ 
Tư lệnh Hải quân bàn giao hệ thống năng lượng 
sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa và nhà 
giàn DK1 cho EVN SPC tiếp nhận quản lý vận hành 
theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi hơn cho việc sửa chữa thay thế phục hồi năng 
lực của hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng, 
góp phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu năng 
lượng điện, nâng cao chất lượng cuộc sống phục vụ 
dân và quân trên các điểm đảo và nhà giàn DK1, 
đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả năng lực 
phòng thủ để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc.

[QHCĐ]
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Người dân Gò Găng 
đã có điện lưới

Ngày 12/2/2018, Công ty Điện lực Bà Rịa-
Vũng Tàu phối hợp với Liên đoàn Lao 
động tỉnh tổ chức lễ khánh thành và gắn 
biển công trình thi đua “Xây dựng mới 
đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 

cấp điện cho thôn 9, đảo Gò Găng, xã Long Sơn, 
TP.Vũng Tàu”. 

Công trình được khởi công đầu tháng 1 và hoàn 
thành vào ngày 07/2/2018, sớm hơn 23 ngày so với 
kế hoạch, gồm các hạng mục: Xây dựng 2,4 km 
đường dây trung thế 22kV, 1,84km đường dây hạ 
thế, 3 trạm biến áp  pha 12/0,22kV, với tổng kinh 
phí hơn 1,5 tỷ đồng; cấp điện cho 70 hộ dân trên  
đảo Gò Găng.

Chỉ nằm cách trung tâm thành phố Vũng Tàu 
gần 25 km nhưng do giao thông không thuận lợi, 
nên trước đây hầu hết các hộ dân trên đảo không 
có điện lưới quốc gia sử dụng. Phần lớn các gia đình 
nơi đây dùng đèn dầu thắp sáng. Gia đình nào có 
điều kiện thì phải tốn chi phí hàng chục triệu đồng 
để kéo điện về. 

Nhưng tất cả đã đổi thay. Ngay trước Tết Nguyên 
đán Mậu Tuất 2018, sau nhiều nỗ lực của ngành 
Điện, đảo Gò Găng đã có điện lưới, góp phần giúp 
người dân cải thiện cuộc sống. 

Chiều xuống và tối đến thật nhanh, bà Nguyễn 
Ngọc Điệp, ở tổ 7, thôn 9, ấp Gò Găng, vẫn thư thả, 
không phải tất bật nhóm bếp để chuẩn bị bữa cơm 
như lúc trước vì giờ đây bà chỉ cần cắm điện một 
lúc là đã có cơm và được xem ti vi trong lúc ăn cơm. 
Với gia đình bà Điệp, cũng như những hộ dân khác 
trên đảo, được ăn cơm chiều ấm áp trong ánh sáng 
của đèn điện lưới quốc gia là niềm mơ ước bấy lâu. 

Nhân dịp này Công đoàn Công ty Điện lực Bà 
Rịa – Vũng Tàu đã tặng 40 phần quà cho bà con 
nghèo trên đảo (mỗi phần trị giá 300.000 đồng gồm 
nhu yếu phẩm thiết yếu và 200.000 đồng tiền mặt) 
với tổng giá trị là 20 triệu đồng.

Một mùa xuân nữa đang về trên đảo Gò Găng. 
Và mùa xuân năm nay Gò Găng tươi sáng hơn, vui 
hơn gấp bội với dòng điện sáng mang niềm tin đến 
cho mọi người, mọi nhà.

Lễ gắn biển công trình cấp điện cho thôn 9, đảo Gò Găng, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu

[NGỌC DIỆP]
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Cắt truyền động từ 
động cơ Diesel 
đến bơm nước cao áp 
của thiết bị vệ sinh 
cách điện Hotline
[PC BẠC LIÊU]

Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC 
Bạc Liêu) đang quản lý 1 bộ 
thiết bị vệ sinh cách điện 
Hotline được phân bổ, được 

lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành tại Phân 
xưởng Cơ điện. Trong thời gian tới, Công 
ty sẽ tiếp nhận thêm 6 bộ thiết bị vệ sinh 
cách điện Hotline và sẽ phân bổ đến 6 
Điện lực còn lại để thực hiện công tác vệ 
sinh cách điện hotline tại các đơn vị.

Trong quá trình thao tác thực hiện vệ 
sinh cách điện Hotline, nhận thấy phần 
truyền động giữa động cơ Diesel và đầu 
bơm nước cao áp là dạng truyền động trực 
tiếp, không gián đoạn (khi động cơ Diesel 
hoạt động thì bơm nước cao áp hoạt động); 
thiết bị không được tích hợp bộ sạc điện 
cho accu, từ đó dẫn đến một số tồn tại  
như sau:

• Khi khởi động động cơ Diesel bằng 
điện (đề máy) nhiều lần sẽ gây giảm tuổi 
thọ cho accu đồng thời dung lượng accu 
mau cạn sẽ không thực hiện đề máy được 
cho các lần tiếp theo khi thực hiện công 
tác ngoài hiện trường;

• Khi khởi động động cơ Diesel 
bằng phương pháp thủ công (bằng tay 
quay) thì rất nặng và tốn nhiều lực cho  
người thao tác;

• Khi đã thực hiện xong công tác vệ 
sinh cách điện tại một vị trí trụ, phải di 
chuyển đến vị trí trụ khác khoảng 70m để 
tiếp tục thực hiện, khi không có nhu cầu 
sử dụng súng phải giảm áp lực, khóa van 
nhưng vẫn còn áp lực tác động vào van 
dẫn đến dễ rò rỉ nước và mau hỏng van.

Do đó, giải pháp cắt truyền động từ 
động cơ Diesel đến bơm nước cao áp bằng 
giải pháp thay đổi lực căng của dây đai 
truyền động (dây curoa) có những thuận 
lợi như sau: Cắt truyền động từ động cơ 
Diesel đến bơm nước cao áp để khởi động 
máy Diesel nhẹ nhàng, ít tốn lực, hạn chế 
xảy ra tai nạn lao động. Cắt truyền động 
từ động cơ Diesel đến bơm nước cao áp 
khi không có nhu cầu sử dụng súng áp lực 
để di chuyển sang vị trí trụ liền kề. Lúc đó 
động cơ Diesel hoạt động không tải nên 
ít tốn nhiên liệu. Máy bơm nước cao áp 
không hoạt động nên giảm được hao mòn, 
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Trước khi cải tiến                                                                                              Sau khi cải tiến    

tăng tuổi thọ của máy. Không phải thao 
tác mở và khóa van xả đầu bơm cao áp 
nhiều lần, giúp tăng tuổi thọ van.

Giải pháp giúp giảm lực tác động khi 
khởi động máy thủ công (khởi động bằng 
tay quay); tăng tuổi thọ bơm nước cao áp 
và van xả nước ra của bơm cao áp; đơn 
giản trong việc lắp đặt và thao tác vận 
hành của công nhân.

Cách thực hiện giải pháp:
• Thực hiện gia công và lắp đặt thêm 

bộ puly đỡ và đồng thời tạo lực căng cho 
bộ dây đai truyền động từ bánh đà của 
động cơ Diesel đến puly kép của bơm 
nước cao áp;

• Lắp đặt bộ phận thao tác đóng và cắt 
truyền động, sử dụng cần thao tác dạng 
đẩy gạt kết hợp với lò xo kéo và dây thép 
truyền lực;

• Nguyên lý hoạt động (khởi động 
bằng phương pháp thủ công):

Bước 1: Kiểm tra và điều chỉnh cố 
định tay gạt van hồi tiếp nước ở vị trí sao 

cho khi bơm cao áp hoạt động thì nước sẽ 
phun ra từ súng bắn nước cao áp; vị trí cần 
truyền động tại vị trí cắt, lúc này truyền 
động từ bánh đà của động cơ Diesel và 
puly kép của bơm nước cáo áp bị cắt.

Bước 2: Khởi động động cơ Diesel 
bằng phương pháp thủ công (quay bằng 
tay quay).

Bước 3: Chuyển cần truyền động về vị 
trí đóng, lúc này truyền động từ bánh đà 
của động cơ Diesel truyền động trực tiếp 
cho puly kép của bơm nước cáo áp làm 
bơm cao áp hoạt động và nước được phun 
ra từ súng bắn nước cao áp.

Bước 4: Điều chỉnh ga động cơ và áp 
lực nước phù hợp để thực hiện phun nước 
cáo áp vệ sinh cách điện.

Bước 5: Khi tạm dừng phun nước, 
chuyển cần truyền động về vị trí cắt, lúc 
này truyền động từ bánh đà của động cơ 
Diesel và puly kép của bơm nước cao áp 
được cắt ra làm bơm cao áp không hoạt 
động và nước không phun ra từ súng bắn 
nước cao áp.
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Hình ảnh bơm nước cao áp của thiết 
bị vệ sinh cách điện Hotline trước và sau 
khi được cải tiến:

Lặp lại bước 3 khi tiếp tục thực hiện 
phun nước vệ sinh cách điện tại vị trí 
mới. Dừng máy: lặp lại bước 5, giảm ga 
động cơ và đưa tay ga gạt về vị trí “tắt 
máy” để tắt động cơ.

Hiệu quả khi áp dụng giải pháp 
khi được áp dụng rộng rãi trong toàn  
PC Bạc Liêu:

• Có thể thực hiện thao tác khởi động 
động cơ Diesel bằng phương áp thủ công 
(quay tay) một cách nhẹ nhàng, giảm 
lực tác động cho công nhân vận hành 
máy đồng thời hạn chế các chấn thương 
cho công nhân khi thực hiện, vì phương 
pháp khởi động thủ công là giải pháp bắt 
buộc phải được thực hiện tại hiện trường 
trong trường hợp hệ thống khởi động 
điện của máy (bộ đề) không hoạt động 
được do bị hỏng hoặc dung lượng bình 
accu cạn (do thiết bị không tích hợp bộ  
sạc điện cho accu).

• Không cần phải thao tác điều chỉnh 
vị trí cần khóa van hồi tiếp để chuyển 
lượng nước từ bơm cao áp ra súng bắn 
nước hồi về bồn chứa: do khi thực hiện 
chuyển cần thao tác về vị trí cắt (vị trí 
không truyền động) thì truyền động từ 
bánh đà của động cơ Diesel đến puly kép 
của bơm nước cao áp bị gián đoạn dẫn 
đến bơm nước cao áp không hoạt động và 
nước không được bơm.

• Giảm thiểu thời gian vận hành của 
bơm nước cao áp và số lần đóng mở các 
van sẽ góp phần hạn chế hao mòn, tăng 
tuổi thọ cho các thiết bị.

• Việc áp dụng giải pháp nêu trên sẽ 
góp phần đơn giản hóa các thao tác cho 
công nhân vận hành máy khi thực hiện 
công tác vệ sinh cách điện hotline ngoài 
hiện trường, tiết kiệm về sức lực sẽ giúp 
cho công tác thực hiện được nhanh chóng 
và chính xác, đạt hiệu quả cao hơn, tăng 
tuổi thọ cho thiết bị.

Xe sửa chữa 
lưới điện
chuyên dụng
[TĂNG HỮU ĐỨC]

Nhằm hiện đại hóa trong công tác 
quản lý vận hành, sửa chữa lưới 
điện, trong năm 2017, Công ty Điện 
lực Bình Dương (PC Bình Dương) 
đã trang bị 3 xe nâng người chuyên 
dùng nhằm phục vụ công tác bảo 
trì, sửa chữa lưới điện.

Đây là phương tiện chuyên dùng 
được trang bị nhiều tính năng hiện 
đại và ưu việt như: Xe có kích 
thước nhỏ gọn và thẩm mỹ do 
được kết hợp từ xe bán tải 2 cầu 
(4WD) và lắp cẩu ISOLI MPT-140 

nên xe có thể dễ dàng lưu thông ở những địa hình 
phức tạp và nhỏ hẹp; thiết bị được trang bị hệ thống 
an toàn rất cao thông qua bộ cảm biến tự động, chỉ 
cho phép bộ phận cẩu vận hành khi xe đã thật sự 
cân bằng và ổn định; không gian, diện tích chiếm 
chỗ của xe được giảm thiểu do sử dụng hệ chân 
chống kiểu kết cấu tứ giác dạng chữ A-A, cải tiến 
hơn so với dạng chữ H-H thường thấy ở các phương 
tiện trước đây.

Xe có hệ chân chống tứ giác kiểu chữ A-A nhỏ gọn chiếm ít 
không gian
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Xe có thể điều khiển vươn cần trên gàu một cách linh hoạt

Việc vận hành cẩu được cải tiến 
hơn nhờ trang bị 2 bộ phận điều 
khiển tại 2 vị trí (có khóa để chọn 1 
trong 2 chế độ) gồm: 1 ở thân xe (bệ 
máy) và 1 ở trên gàu nên rất thuận 
tiện trong việc điều khiển di chuyển 
gàu; tầm hoạt động của cẩu rộng 
(góc quay 270O liên tục, góc nâng từ  
≥ -15O đến 80O) và cao (tối đa 14m), 
có thể hoạt động nhiều chức năng 
cùng một lúc như lên cần, quay cần, 
vươn cần, xoay thùng gàu. Ngoài ra, 
thiết bị còn được trang bị bộ phận 
nâng dụng cụ từ mặt đất lên gàu để 
tác nghiệp.

Với sự hỗ trợ của phương tiện 
chuyên dùng này thì việc sửa chữa, 
bảo trì lưới điện được nhanh chóng 
và an toàn hơn so với trước đây, cụ 
thể như: Sự nhỏ gọn của xe giúp 
chuyên chở lực lượng công nhân và 
dụng cụ sửa chữa đến tận nơi xảy 
ra sự cố hay cần được bảo trì mà 
có đường vào nhỏ hẹp hay địa hình 
khó khăn.

Tính linh hoạt của hệ thống cẩu 
và gàu giúp cho công nhân không 
cần phải leo lên trụ mà vẫn thao tác 
được, đặc biệt sự tiện ích của thiết bị 
gàu sẽ được thể hiện rõ trong trường 
hợp cần thao tác tại vị trí cách xa 
thân trụ, ví dụ như: Cần gia cố đoạn 
dây, phát quang tuyến đường dây… 
Với bộ phận nâng dụng cụ từ dưới 
lên gàu giúp cho việc sửa chữa được 
thuận lợi, nhanh chóng. Một yếu 
tố nữa cũng không kém phần quan 
trọng đó là độ an toàn của thiết bị rất 
cao nên tạo tâm lý tốt cho công nhân 
yên tâm thao tác.

Việc đầu tư trang bị phương tiện 
chuyên dùng hiện đại để phục vụ 
công tác vận hành, sửa chữa lưới 
điện cho thấy ngành Điện đang 
từng bước nâng cao năng lực, hiệu 
quả công việc với mong muốn đem 
đến cho khách hàng những dịch vụ 
nhanh chóng chính xác, đảm bảo an 
toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của khách hàng.
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Giúp người nghèo 
sử dụng điện an toàn

Nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, Điện lực Năm Căn - Công ty 
Điện lực Cà Mau phối hợp với Huyện đoàn chức thay mới hệ thống điện 
sinh hoạt cho 25 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn 
trên địa bàn xã Lâm Hải, Đất Mới và Hàm Rồng nhằm giúp họ sử dụng 
điện an toàn hơn. 

Công nhân Điện lực Năm Căn sửa điện cho hộ nghèo

Các hộ dân đã được công 
nhân Điện lực kiểm tra, sửa chữa 
hệ dây điện, ổ cắm trong nhà.

Bà Nguyễn Thị Năm, 72 tuổi, 
sống một mình tại ấp Xẻo Sao, xã 
Lâm Hải phấn khởi: “Mấy hôm 
trước tôi không biết công tắc điện bị 
hở nên khi nhấn vào thì bị giật nhẹ, 
tôi sợ lắm. Giờ được mấy chú sửa 
lại thiết bị điện trong nhà an toàn, 
thuận tiện, tôi rất yên tâm”.

Bà Phạm Thị Mùi, ngụ ấp 
Ông Chừng, xã Đất Mới vui lắm: 
“Dây điện trong nhà tôi đã cũ, giăng 
mắc tứ tung. Hôm nay, nhờ mấy 
chú Điện lực làm lại đường dây điện 
miễn phí, tôi phấn khởi lắm., ăn Tết 
vui hơn”.

Ngoài việc thay mới hoàn toàn 
đường dây điện, ổ cắm, Điện lực 
Năm Căn còn tặng mỗi gia đình 2 
bóng đèn tiết kiệm điện và hỗ trợ 
mỗi gia đình 200.000 đồng. Đợt 
này có tổng số 25 hộ được hỗ trợ, 
trung bình mỗi hộ được hỗ trợ 
thiết bị và tiền mặt trên 550.000 
đồng, tổng chi phí trên 10 triệu 
đồng do Công ty Điện lực Cà 
Mau hỗ trợ thực hiện.

Do thực hiện đúng đối tượng và thiết thực, những việc làm ý nghĩa 
của ngành Điện và Huyện đoàn Năm Căn đã góp phần thực hiện tốt 
công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp người nghèo có thêm niềm vui nhân 
dịp xuân về, Tết đến.

[THÀNH VŨ]
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Hơn 1,2 tỷ đồng thực hiện
công tác an sinh xã hội

Công nhân PC Bạc Liêu lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường

Trong năm 2017, Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) đã dành hơn 1,2 tỷ 
đồng để thực hiện các hoạt động ý nghĩa như: Ủng hộ đồng bào bão lụt, xây nhà 
tình nghĩa cho gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó…

Cụ thể, năm 2017, Công ty Điện lực Bạc 
Liêu đã đóng góp 150 triệu đồng để xây 
dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho gia đình 
chính sách và 60 triệu đồng xây dựng 
2 căn nhà tình thương; thực hiện công 

tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các Mẹ Việt Nam 
anh hùng trên địa bàn tỉnh…

Công ty cũng đóng góp hưởng ứng các cuộc vận 
động của địa phương, các tổ chức xã hội và ủng hộ 
từ thiện với tổng số tiền gần 600 triệu đồng; hỗ trợ 
đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt 50 triệu đồng. Bên 

cạnh đó, PC Bạc Liêu đã tặng học bổng cho 122 học 
sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền 61 triệu đồng.

Thực hiện chương trình Thắp sáng niềm tin, 
năm 2017, Công ty đã sửa chữa hệ thống điện trong 
nhà không đảm bảo an toàn cho những hộ gia đình 
nghèo và gia đình chính sách tại các địa phương 
trong tỉnh với tổng chi phí 210 triệu đồng. Ngoài 
ra, các Điện lực đã phối hợp với địa phương lắp đặt 
hệ thống đường điện, bóng đèn tại 5 tuyến đường 
trong xóm, ấp trên địa bàn tỉnh, với tổng chi phí  
75 triệu đồng.
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Chăm lo 
người già neo đơn và trẻ mồ côi

Tặng quà cho 
người lao động 

Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, 
ngày 26/01/2018, Ban nữ công Công ty 
Điện lực Đồng Tháp đã đến thăm và tặng 
quà cho hơn 110 người già neo đơn và trẻ 

em khuyết tật, mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội 
Đồng Tháp.

Những món quà Tết gồm các vật dụng cho sinh 
hoạt hằng ngày và trao tặng mỗi người 01 bao lì xì 
với tổng giá trị gần 17 triệu đồng do CBCNV Công 
ty đóng góp.

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm bảo trợ xã hội 
tỉnh đã gửi lời cảm ơn đoàn đã quan tâm và mong 
nhận được nhiều sự quan tâm của các mạnh thường 
quân hơn nữa để góp phần nuôi dưỡng người già 
neo đơn, tâm thần và trẻ em mồ côi, khuyết tật 
đang sinh sống tại Trung tâm.

Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện 
được Ban nữ công duy trì thực hiện hằng năm vào 
dịp Tết.

Nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, 
Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình 
Thuận đã đến thăm và tặng quà cho 9 
gia đình CBCNV bị tai nạn lao động, 
28 gia đình thương binh liệt sĩ, 47 người 

lao động đã nghỉ chế độ và các công nhân của 
85 tổ điện vùng sâu, vùng xa với tổng số tiền là  
177 triệu đồng.

Mỗi suất quà tuy giá trị không lớn nhưng là 
những tình cảm của tập thể người lao động PC Bình 
Thuận nhằm mang đến cho CBCNV có hoàn cảnh 
khó khăn một mùa xuân ấm áp hơn.

Đại diện Ban nữ công PC Đồng Tháp thăm hỏi người già neo đơn 
tại Trung tâm dưỡng lão

Đại diện Công đoàn PC Bình Thuận trao quà cho công nhân 
không may bị tai nạn lao động.

TIN VẮN
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Tặng quà gia đình chính sách 
nhân dịp Tết Nguyên đán

Đại diện PC Ninh Thuận trao quà cho các gia đình chính sách 

Kim Liên

Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, ngày 
07/02/2018, Công ty Điện lực Ninh 
Thuận (PC Ninh Thuận) đã tổ chức 
thăm và tặng 34 phần quà cho các 

hộ nghèo là gia đình chính sách. Toàn bộ số 
tiền mua quà do tập thể CBCNV PC Ninh 
Thuận đóng góp. 

Đây là hoạt động thường niên của 
PC Ninh Thuận nhằm chia sẻ khó khăn và 
động viên các hộ nghèo với mong muốn họ 
vươn lên phát triển kinh tế, tiếp tục phát 
huy truyền thống cách mạng, xây dựng cuộc 
sống ngày một ấm no, hạnh phúc.

Hỗ trợ đồng nghiệp
Công đoàn Công ty Điện lực Kiên Giang (PC Kiên Giang) đã tổ chức quyên góp 
được trên 142 triệu đồng hỗ trợ ông Trần Xuân Vũ - Phó phòng Kiểm tra Giám 
sát mua bán điện điều trị bệnh hiểm nghèo.

Đại diện PC Kiên Giang trao số tiền hỗ trợ của tập thể CBCNV 
cho anh Vũ

Thùy Trang

Anh Vũ là lao động chính của gia đình, 2 
đứa con còn thơ dại, vợ phải chăm sóc 
chồng. Do phải điều trị lâu dài với chi phí 
tốn kém khiến gia đình gặp nhiều khó 

khăn về tài chính. Ngặt nghèo hơn, mẹ anh Vũ 
cũng bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị dài ngày tại 
TP. Hồ Chí Minh.

Ông Hứa Thanh Nhàn - Phó Giám đốc PC Kiên 
Giang chia sẻ: “Số tiền quyên góp là tấm lòng của tập 
thể CBCNC PC Kiên Giang với mong muốn chia sẻ 
khó khăn và động viên đồng nghiệp có thêm nghị lực 
vượt qua bệnh tật”.
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Tấm gương 
Lao động sáng tạo
[ĐỖ THỊ KIỀU OANH]

Một trong những tấm gương lao động giỏi của Công ty Điện lực Long 
An (PC Long An) là anh Phạm Minh Tiền - Đội phó Đội Quản lý vận 
hành đường dây & trạm biến áp Điện lực Tân Thạnh.

Trong suốt 16 năm 
gắn bó với nghề, anh 
Phạm Minh Tiền 
luôn là công nhân 
gương mẫu, tích cực 
trong lao động, có 

tinh thần cầu tiến. Phát huy sức 
trẻ, sự năng động, sáng tạo và 
lòng nhiệt thành, anh đã nỗ lực 
vượt qua mọi khó khăn, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của một 
Đội phó quản lý vận hành đường 
dây và trạm.

Hưởng ứng phong trào “Phát 
huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” 
trong lao động sản xuất, với kinh 
nghiệm làm việc nhiều năm, anh 
đã cho ra đời sáng kiến “Bành ra 
dây loại đứng”. Đây là một dụng 
cụ ra dây di động với tính ưu việt 
cao, chi phí giá thành sản xuất rẻ, 
dễ tháo lắp, dễ dàng vận chuyển 
bằng xe máy phù hợp với địa bàn 
có nhiều kênh rạch và đường 
nông thôn. Sáng kiến này của anh 
được PC Long An công nhận và 
áp dụng rộng rãi, giúp tiết kiệm 
chi phí và nâng cao năng suất lao 
động trong đơn vị.

Năm 2013, anh đạt giải Ba 
Hội thi thợ giỏi PC Long An, được 
tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
cơ sở và bằng khen tuyên dương 
vì đã có nhiều thành tích xuất 
sắc trong phong trào Lao động 
giỏi - lao động sáng tạo giai đoạn 
2011-2013. Năm 2015, anh được 

UBND huyện Tân Thạnh chọn biểu dương gương điển hình tiên tiến 
giai đoạn 2010-2015.

Với vai trò là người quản lý Đội, anh luôn hăng hái tham gia mọi 
công việc, thực hiện nghiêm túc quy định của Công ty, của ngành, vận 
động anh em công nhân trong Đội chấp hành tốt quy định an toàn vệ 
sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tích cực tham gia các phong trào 
thi đua, thể dục thể thao, cải thiện điều kiện nơi làm việc, đoàn kết 
giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Anh Tiền luôn được đồng nghiệp 
yêu mến, lãnh đạo tin tưởng, là người thắp sáng ngọn lửa đam mê yêu 
nghề cho đội ngũ công nhân trẻ. Anh chia sẻ: “Nguồn động lực và những 
kết quả tôi đạt được xuất phát từ lòng yêu nghề, mong muốn gắn bó lâu dài, 
đóng góp sức mình vì sự phát triển của ngành Điện”.

Những tấm gương lao động sáng tạo như anh Phạm Minh 
Tiền đã góp phần tô thắm nét đẹp của giai cấp công nhân ngành  
Điện Long An.

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Anh Phạm Minh Tiền nhận bằng Lao động sáng tạo giai đoạn 2011-2013 của Tổng công 
ty Điện lực miền Nam
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Anh thợ điện ơi!
Xin cho em mượn bờ vai vững chãi
Khi tựa đầu thoảng mồ hôi ngai ngái
Tim yêu thương xóa mọi nỗi ưu phiền
Đường dây dài anh mãi bước triền miên
Anh thợ điện ơi!
Hái cho em cành mai trên đồi vắng
Anh đem về mùa xuân rực nắng
Ấm áp cuộc đời, ấm áp con tim.
Xuân về đây mang đầy ắp nỗi niềm.
Anh thợ điện ơi!
Mang cho em chút gió đại ngàn
Xuống đồng bằng thành gió đồng nội mênh mang
Để ngàn hoa tỉnh giấc đón xuân sang
Anh thợ điện ơi! Thợ điện ơi!
Anh kéo điện về từ lưng trời.
Hãy đem cho em chòm mây trắng
Làm gối tựa đầu khi anh đi vắng
Anh thợ điện ơi!
Cảm ơn anh đã đem đến niềm vui
Trên cánh đồng đầy ắp tiếng nói cười
Trong xóm vắng sáng ánh đèn ấm áp
Anh thợ điện ơi!
Bước bên anh, bước bên cạnh cuộc đời
Cười tỏa nắng anh mang mùa xuân đến
Em yêu anh vì tâm hồn đáng mến
Anh đến rồi, mùa xuân mãi ở đây!

Anh thợ điện

Võ Tấn Cường

Quốc Sơn

Miền Tây mưa nắng hai mùa
Bóng anh in dấu hiên ngang giữa trời
Mặc cho mưa gió dập vùi
Tay anh đưa điện đi về muôn nơi
Dẫu bao kênh rạch, sông sâu
Anh đưa điện tới, niềm vui rạng ngời
Ngại chi sương nắng, gió mưa
Vai anh mang nặng, đọng tình quê hương
Anh vẫn đứng đầu ngọn nắng
Bóng màu cam toả sáng giữa mây trời
Lặn lội vượt đồng khô cạn
Điện giăng giăng thắp sáng mọi đường
Tiếng may bơm, âm vang xóm
Tiếng nhạc êm vui đâu đó vọng lên
Đường đi rực sáng ánh đèn
Nhà nhà có điện, niềm vui tràn trề
Để dòng điện ở lại đây
Vùng sâu rộn rã, bước chân bồi hồi
Giữ cho điện sáng vùng quê
Anh lại đi tiếp, để đưa điện về.

Năm mới chúc cho Tổng Điện ta
Niềm vui, hạnh phúc đến muôn nhà
Người người mạnh khỏe bình an đến
Hiệp lực, đồng tâm sẽ vượt qua
Gian nan, khó nhọc cùng vất vả
Thành công, thắng lợi ắt về ta
Chúc thương phẩm vươn lên về đích
Tin cậy tăng, năng suất cũng tăng
Chúc cho phục vụ khách hàng
An toàn, tiết kiệm rộn ràng vui
Kết thúc một năm nhiều lợi nhuận
Thuận buồm xuôi gió đón xuân sang 
Ta lại cùng nhau mừng thắng lợi
Cùng hát vang lên khúc khải hoàn.

Điện về vùng sâu

Xuân khải hoàn

Nguyễn Anh Khường

THƯ GIÃN
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