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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Đảm bảo an toàn cho người lao động
Ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ gây tai nạn cho người lao động là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVN SPC).

[BÁCH HỢP]

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018

An toàn tuyệt đối cho người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của EVN SPC.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị về việc thực 
hiện quy chế, quy trình, quy định và tiêu chuẩn về an toàn lao động, 
đặc biệt là chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của kỹ sư an toàn điện 
lực/chi nhánh điện cao thế theo “Quy định tiêu chuẩn – chức năng – 
nhiệm vụ - quyền hạn của bộ máy làm công tác an toàn”. Tổng công 
ty cũng tổ chức các lớp đào tạo về an toàn trong công tác sửa chữa điện 
nóng (hotline) cho lực lượng làm công tác an toàn tại các đơn vị. Về 
phía đơn vị sẽ rà soát và bổ sung đưa vào giáo trình bồi dưỡng nghề, 
nâng giữ bậc nội dung đào tạo về kỹ năng thi công công trình: trồng 
trụ, lắp dây chằng, lắp đà, rải dây, kéo căng dây… nhằm nâng cao tay 
nghề cho công nhân.

An toàn luôn được ưu tiên hàng đầu
Để nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho người lao động, các cấp 

quản lý các Điện lực/Chi nhánh điện cao thế thường xuyên tổ chức 
tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong sinh 
hoạt hằng ngày chiếu các hình ảnh về các vụ tai nạn lao động, video 
clip về những tình huống công việc, tránh lý thuyết suông để thu hút 
sự chú ý của người lao động; đồng thời luôn nhắc nhở người lao động 
“Đảm bảo an toàn lao động, vì người lao động là vốn quý nhất”. “Trong 
bất kỳ tình huống nào, an toàn luôn được ưu tiên hàng đầu, không có công 
việc nào quá khẩn cấp và quan trọng để không thể thực hiện một cách an 
toàn. Vì vậy, người lao động có quyền và phải biết từ chối không chấp hành 
mệnh lệnh khi phát hiện vị trí hay phương tiện làm việc chưa đảm bảo an 
toàn”, ông Ái cho biết.

Triển khai nhiều giải pháp
Ông Hồ Quang Ái, Phó Tổng 

Giám đốc EVN SPC, cho biết 
trong năm nay, Tổng công ty sẽ 
tập trung hoàn thiện bộ video clip 
huấn luyện, phê duyệt ban hành 
và phổ biến đến các đơn vị áp 
dụng vào công tác huấn luyện an 
toàn lao động; hướng dẫn nhận 
diện mối nguy hiểm, đánh giá 
rủi ro và tổ chức quản lý rủi ro 
trong công tác an toàn của EVN 
SPC; đưa vào vận hành phần 
mềm “Giám sát an toàn”, đảm 
bảo 100% công tác trên lưới điện 
phải được kiểm tra giám sát; Xây 
dựng đề án “Trang bị phương tiện 
bảo vệ cá nhân, thiết bị dụng cụ 
an toàn và thi công giai đoạn năm 
2018 – 2023” nhằm cải thiện điều 
kiện làm việc và giảm nhẹ sức 
lao động cho công nhân; rà soát 
và đánh giá lại tiêu chuẩn thiết 
kế, thi công và sử dụng loại trụ 
dự ứng lực, đà composite, nhất là 
các vị trí chịu lực ngang lớn trên 
lưới điện.

Hiện EVN SPC đang rà soát, 
sửa đổi và ban hành lại các quy 
chế quản lý nội bộ về công tác 
an toàn nhằm phù hợp với các 
văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành, đảm bảo mỗi lĩnh lực 
công tác chỉ có một quy định; 
rà soát các tiêu chuẩn kỹ thuật 
lưới điện trung, hạ áp, hệ thống 
đo đếm lắp đặt trên trụ điện để 
sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo 
an toàn trong vận hành và sửa  
chữa, bảo trì.
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

SINH HOẠT ĐỊNH KỲ 
AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Việc xây dựng ý thức về an toàn 
lao động cho công nhân trực 
tiếp làm việc trên lưới điện 
luôn được lãnh đạo các cấp từ 
Tổng công ty đến các đơn vị 

quan tâm. Tổng công ty Điện lực miền 

[NGUYỄN PHƯỚC BẢO TRUNG]

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Công nhân Điện lực sinh hoạt an toàn lao động trước khi thực hiện nhiệm vụ

Các đơn vị nghiên cứu quy định 
hình thức khen thưởng cụ thể, đủ 
tác động vào tâm lý, vinh dự của cá 
nhân và tập thể cũng như đời sống 
vật chất, tinh thần để động viên kịp 
thời các tấm gương thực hiện tốt 
công tác an toàn lao động. Ngoài 
ra, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ 
quản lý, người lao động không thực 
hiện đúng, đầy đủ quy trình, biện 
pháp an toàn, biện pháp kỹ thuật 
khi làm việc. 

Nam (EVN SPC) đã nỗ lực triển khai các 
biện pháp cụ thể và thiết thực với nhiều 
hình thức khác nhau nhằm xây dựng ý 
thức tự giác đối với toàn thể cán bộ nhân 
viên về việc thực hiện kỷ luật lao động, 
việc tuân thủ quy trình, quy định về an 
toàn lao động, tinh thần trách nhiệm 
(đặc biệt đối với công nhân chỉ huy trực 
tiếp)… nhằm đảm bảo cho tất cả người 
lao động đều được làm việc trong điều  
kiện an toàn.

Một trong những biện pháp đó là 
sinh hoạt an toàn hàng ngày, hàng tuần, 
hàng tháng ở cấp Tổ sản xuất/Điện lực/
Chi nhánh điện cao thế/Phân xưởng cơ 
điện nhằm mục đích xây dựng ý thức 
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nhắc nhở và rà soát các kiến nghị, tồn 
tại, những rủi ro trong quá trình công tác 
đồng thời đưa ra các biện pháp rút kinh 
nghiệm nhằm giảm thiểu, phòng tránh tai 
nạn đối với người lao động khi được phân 
công nhiệm vụ.    

Cụ thể tại EVN SPC, ngày 10/4/2018 
và ngày 20/4/2018 đã tổ chức sinh hoạt 
an toàn định kỳ hàng quý với sự chủ trì 
của  lãnh đạo và toàn thể chuyên viên Ban 
an toàn và đại diện 23 đơn vị thành viên 
tham dự qua hội nghị truyền hình (thành 
phần tại các đơn vị: Phòng An toàn Công 
ty, Công đoàn và lực lượng công nhân trực 
tiếp) đúng quy định hàng quý để trao đổi 
về vấn đề an toàn lao động, chia làm 02 
đợt, mỗi đợt 50% đợt 1: 3622 người; đợt 2: 
3772 người.

Trong buổi sinh hoạt, Ban An toàn đã 
triển khai các yêu cầu cụ thể và báo cáo 
tóm tắt các nội dung đã triển khai về công 
tác an toàn lao động, các nhiệm vụ cần 
triển khai trong năm 2018, các tai nạn lao 
động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
trong quý I/2018. Phần thảo luận, lãnh 
đạo Ban đã nhắc lại Quyết định 01/QĐ/
EVN SPC ngày 03/01/2017 về việc công 
bố chính sách an toàn, vệ sinh lao động 
của EVN SPC và nhấn mạnh “Đảm bảo 
an toàn lao động, người lao động là vốn 
quý nhất; trong bất kỳ tình huống nào, an 
toàn luôn được ưu tiên hàng đầu; không 
việc nào quá khẩn cấp và quan trọng để 
không thực hiện một cách an toàn”. Đồng 
thời, gợi ý về vấn đề cần quan tâm đối với 
lực lượng công nhân trực tiếp cũng như 
lực lượng làm công tác an toàn nhằm giải 
đáp những khó khăn, vướng mắc có liên 
quan đến công tác an toàn lao động.     

 Qua trao đổi, các đơn vị đã có 
nhiều ý kiến, góp ý về công tác an 
toàn từ lực lượng công nhân trực tiếp 
cũng như lực lượng làm công tác an 
toàn (Phòng An toàn, cán bộ/kiểm soát  
an toàn) như:

- Việc trang bị và hiệu quả sử dụng 

phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ 
an toàn, phương tiện làm việc trên cao, 
phương tiện vận chuyển đối với người 
lao động tại các Điện lực/ Chi nhánh  
điện cao thế.

- Các áp lực về sửa chữa điện khách 
hàng vào thời tiết khắc nghiệt như: Mưa 
bão, lốc xoáy, hay vào lúc đêm khuya và 
các áp lực về thời gian luôn luôn tiềm ẩn 
những rủi ro ảnh hưởng đến sức khoẻ và 
tính mạng của người lao động, 

- Các vướng mắc về việc triển khai 
vận hành chính thức phần mềm “Giám 
sát an toàn” và những quy định sử  
dụng liên quan.

- Kiến nghị về công tác đào tạo nâng 
cao tay nghề cho công nhân khi đưa vào 
vận hành các thiết bị hiện đại có yêu cầu 
nghiêm ngặt….

Sau khi lắng nghe câu hỏi trực tiếp 
từ các đơn vị, Ban An toàn đã dành thời 
gian còn lại trong buổi sinh hoạt để giải 
quyết các kiến nghị cũng như giải thích 
các vướng mắc và nhắc nhở toàn thể công 
nhân luôn luôn “Suy nghĩ về an toàn trước 
khi hành động”; Người công nhân phải 
biết từ chối khi thấy công việc được giao 
không đảm bảo an toàn.

Biện pháp sinh hoạt an toàn định kỳ 
bước đầu đã phát huy tác dụng: Mở rộng 
phạm vi tác động đến nhận thức an toàn 
của lực lượng quản lý, công nhân trực 
tiếp; Tạo điều kiện thuận tiện để trao đổi 
ý kiến, nêu những vướng mắc cụ thể và 
chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn 
giữa các cá nhân, đơn vị trong Tổng công 
ty đến cấp Điện lực/ Chi nhánh điện; Qua 
sinh hoạt an toàn đã triển khai, bộ phận 
quản lý có điều kiện đánh giá lại hiệu quả 
những biện pháp an toàn đã triển khai, các 
điều chỉnh cần thiết để nâng cao hơn nhận 
thức an toàn và các yêu cầu về trang bị, 
hỗ trợ khác, về an toàn nhằm đảm bảo an 
toàn lao động trong toàn Tổng công ty.
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

An toàn điện 
cho hộ nuôi tôm

Năm 2017, toàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra 33 vụ tai nạn 
điện trong dân, trong đó tai nạn điện liên quan đến hoạt 
động nuôi tôm chiếm khoảng 90%.

[HỒNG HOA]

hộ dân nuôi tôm nhỏ lẻ, tự phát trong 
tỉnh Sóc Trăng đều tự kéo điện sinh 
hoạt từ nhà mình ra các vuông tôm. 
Đáng nói, khi kéo điện, các hộ dân 
không tuân thủ kỹ thuật an toàn điện 
đối với đường dây, thiết bị sau công tơ. 
Để giảm chi phí, các hộ dân thường 
sử dụng vật tư, thiết bị điện kém chất 
lượng; hay chỉ sử dụng 1 pha đóng te 
(nối cọc đất thay thế dây trung hòa kéo 
đến từ nguồn sau công tơ)); mô-tơ điện 
trong quá trình sử dụng không được 
kiểm tra bảo dưỡng, bảo quản đúng 
quy trình kĩ thuật, không được nối đất 
an toàn dẫn đến tình trạng rò điện; 
đường dây sau công tơ không đúng 
tiêu chuẩn, không được kiểm tra, thay 
thế kịp thời… Chính vì vậy, chỉ cần 
một phút lơ là, bất cẩn, là có thể xảy ra 
tai nạn nguy hiểm dẫn đến chết người.
Sẽ có chế tài mạnh để đảm bảo an toàn

Ông Huỳnh Minh Hải - Giám đốc 
PC Sóc Trăng cho biết, thời gian qua, 
PC Sóc Trăng đã thường xuyên tổ chức 
kiểm tra tình hình sử dụng điện tại các 
khu vực nuôi tôm, đồng thời tranh thủ 
tối đa các phương tiện truyền thông đại 
chúng từ trung ương đến địa phương, 
tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo về 
tai nạn điện… Tuy nhiên, các vụ tai 
nạn điện rất thương tâm vẫn liên tiếp 
xảy ra. Chính vì vậy, trong năm 2018, 
PC Sóc Trăng sẽ phối hợp với Cơ quan 

Mất an toàn vì... quá chủ quan

Tại vuông tôm của gia đình 
anh Nguyễn Văn Khởi 
ở xã Thạnh Phú (huyện 
Mỹ Xuyên), cột điện đã bị 
nghiêng; đường dây điện 

quanh vuông tôm chằng chịt được treo 
trên cột gỗ, không có sứ cách điện; mô 
tơ điện không có tiếp đất... Tuy nhiên 
anh Khởi coi đây là việc rất... bình 
thường, bởi xung quanh, gia đình nào 
cũng làm như vậy. Gia đình anh nuôi 
tôm từ năm 2013 và hiện nay đã có 
4 vuông tôm, mỗi năm doanh thu từ 
700-800 triệu đồng. Để phục vụ nuôi 
tôm, anh kéo điện từ nhà mình ra  
các vuông tôm. 

Đường điện nhà anh Khởi vốn đã 
rất tạm bợ, lại sử dụng lâu ngày nên đã 
xuống cấp trầm trọng. Dù đã được nhân 
viên Điện lực đến tận nơi tuyên truyền, 
phổ biến về an toàn điện, nhưng gia 
đình anh Khởi vẫn tiếp tục sử dụng 
đường điện cũ. Chỉ đến khi được được 
thông báo cụ thể về những vụ tai nạn 
điện xảy ra trên địa bàn, anh Khởi mới 
thực sự lo lắng và dự định sẽ nhờ công 
nhân điện lực tư vấn, thay thế đường 
dây điện đã cũ trong thời gian tới. 

Ông Trần Nghĩa Lợi - Chuyên viên 
Phòng An toàn, Công ty Điện lực Sóc 
Trăng (PC Sóc Trăng) cho biết, không 
chỉ riêng gia đình anh Khởi, đa số các 
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Cột điện do hộ dân tự dựng ở ao tôm. Công nhân PC Sóc Trăng chỉ rõ những điểm mất an toàn điện cho người dân

quản lý về điện tại địa phương triển 
khai các đợt kiểm tra, phúc tra đồng 
thời tham mưu cho Sở Công Thương 
có những giải pháp, chế tài mạnh đối 
với các hộ còn để tình trạng mất an toàn 
sử dụng điện trong nuôi tôm. Đặc biệt, 
Công ty cũng đề xuất Sở Công Thương 
thống nhất sẽ đưa ra các điều kiện bắt 
buộc trong sử dụng điện với các hộ nuôi 
tôm để đảm bảo an toàn điện cho người 
dân. Cụ thể, nếu đường dây chưa đảm 
bảo an toàn, sẽ ngừng cấp điện, vì tính 
mạng con người là quan trọng nhất… 

Bên cạnh đó, PC Sóc Trăng cũng 
phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền 
hình của tỉnh, xây dựng các video clip, 
phản ánh những vụ tai nạn điện thương 
tâm đã xảy ra trên địa bàn; hướng dẫn 
phương pháp cấp cứu khi bị tai nạn 
điện... Các video clip này sẽ được phát 
trên truyền hình địa phương; trình chiếu 
trong các buổi họp buôn, ấp, các cuộc 
họp định kỳ các cấp hội, các cấp chính 
quyền, đoàn thể…, góp phần cảnh báo 
đến người dân một cách trực quan, cụ 
thể và sống động.

Cũng theo ông Huỳnh Minh Hải, 
trong năm 2018, Công ty sẽ phối hợp 
chính quyền các địa phương tổ chức 
tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân. 
Cán bộ điện lực sẽ đến từng vuông tôm 
hướng dẫn thực hành tại chỗ cách kéo 
dây, lắp đặt thiết bị điện, các thiết bị bảo 
vệ an toàn điện, cách nối đất cho mô 
tơ… trong vuông tôm, giúp người dân 
hiểu và thực hiện đúng quy trình kĩ 
thuật điện.

Hiện nay, PC Sóc Trăng tổ chức phát 
tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền sử dụng 
điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong 
vùng nuôi tôm bằng hai thứ tiếng (tiếng 
Việt, tiếng Khmer…) tại thị xã Vĩnh 
Châu. Sau thời gian thí điểm, nếu đạt 
hiệu quả cao, Công ty sẽ nhân rộng ra 
các huyện có sử dụng điện nuôi tôm.

Tuy nhiên, cùng với nỗ lực của 
ngành Điện, để hạn chế các tai nạn điện 
trong nuôi tôm, quan trọng nhất vẫn là 
người dân phải tuân thủ đúng các quy 
định về an toàn điện, bảo vệ tính mạng 
của mình và người thân… 
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Sử dụng điện an toàn - tiết kiệm 
trong trồng màu

Những năm trở lại 
đây, cùng với việc 
thực hiện và hưởng 
ứng các chương 
trình sử dụng điện 
an toàn - tiết kiệm 

do ngành Điện khuyến cáo, trong 
tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình 
trồng màu sử dụng điện an toàn - 
tiết kiệm hiệu quả. 

Ông Kim Đan, ngụ Khóm 10, 
Phường 7, thành phố Trà Vinh 
cho biết, gia đình ông có khoảng 
0,5ha trồng hoa màu, màu tôi 
chọn trồng là đậu phộng, đậu 
bắp, bí đao nên thường xuyên 
dùng mô-tơ bơm nước để tưới. 
Trước kia, sử dụng điện tưới hoa 
màu chưa biết tiết kiệm điện và 
nước, vừa qua, các đoàn thể địa 
phương đến tuyên truyền sử 
dụng điện an toàn - tiết kiệm, gia 
đình tôi bố trí cây trồng hợp lý, thí 
dụ như mùa mưa thì trồng những 
cây màu chuộng nước, mùa khô 
thì trồng các loại hoa màu chuộng 
ít nước. Mô-tơ tưới nước là loại có 
công suất vừa phải với diện tích 
trồng và có dán nhãn tiết kiệm 
năng lượng. Với cách làm nêu 
trên, mỗi tháng chỉ tốn tiền điện 
khoảng 0,5 triệu đồng/tháng, 
giảm 0,1 triệu đồng/tháng so với 
trước kia. 

Còn ông Trần Văn Thu, ngụ 
ấp Giồng Lớn A, xã Đại An, 
huyện Trà Cú chia sẻ, nhờ có 
điện nên gia đình trồng được 
0,5ha môn sáp. Qua tham dự các 
lớp tập huấn tuyên truyền về sử 

Nhân viên Điện lực hướng dẫn người dân cách lắp đặt, sử dụng mô-tơ điện. 

[PHAN TUẤN]

dụng đện an toan, tiết kiệm do ngành Điện tổ chức, gia đình ông đã 
biết cách sử dụng dây dẫn điện phù hợp với công suất tiêu thụ để 
không quá tải gây chạm chập cháy nổ; dây dẫn điện phải luồn trong 
ống nhựa và quấn băng keo cách điện các mối nối; mô-tơ bơm nước 
phải để trên cao, có mái che mưa, nắng tránh chạm nước vì dễ xảy ra 
bị điện giật; chỉ tưới nước vừa đủ nước để cây môn phát triển tốt, tránh 
bị dư nước nhằm hạn chế tiền điện. Với cách làm như trên, gia đình 
tôi trả tiền điện khoảng 700 ngàn đồng/tháng, giảm 100 ngàn đồng/
tháng so với trước kia. Vụ môn sáp vừa rồi, gia đình tôi trồng được 
0,5ha môn sáp với  năng suất đạt 15 tấn; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận 
125 triệu đồng.

Hàng năm, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 52.700ha (màu lương thực, 
màu thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác). 
Với tốc độ phát triển cây màu như hiện nay, nếu thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong sản xuất; việc nhân rộng các mô 
hình mới về tiết kiệm điện sẽ trở thành một phong trào mạnh mẽ, 
giúp người dân giảm chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, 
đáp ứng nhu cầu thị trường.
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GIẢI PHÁP 
GIẢM SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN 
[ĐỨC DŨNG]

Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVN SPC) đã xây dựng kế hoạch 
ngăn chặn và giảm sự cố lưới 
điện, củng cố hành lang an toàn 
lưới điện cao áp năm 2018 nhằm 

đảm bảo cung cấp điện an toàn và nâng cao 
độ tin cậy cung cấp điện.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN SPC ông 
Hồ Quang Ái, trong năm 2017, sự cố lưới 
điện 110kV đối với đường dây xảy ra với 2 
nguyên nhân chính là sét với 18 vụ, chiếm 
18,2%, giảm 10 vụ so với năm 2016 và vi 
phạm hành lang an toàn lưới điện với 34 
vụ, chiếm 35,3 %, tăng 10 vụ so với năm 
2016. Đối với sự cố lưới điện 22kV do vi 
phạm hành lang an toàn lưới cũng chiếm 
18,62 %.

EVN SPC thường xuyên tổ chức tuyên 
truyền theo từng đối tượng như: Khu vực 
thành thị, nông thôn và trước mùa mưa 
bão, lũ; kiểm tra chặt chẽ hành lang lưới 
điện, phát hiện và ngăn chặn các hành vi 
vi phạm; thực hiện nghiêm chỉnh công tác 
quản lý hành lang, xử lý vi phạm, đặc biệt 
trong xây dựng, cải tạo nhà cửa, công trình, 
phát quang cây trong và ngoài hành lang, 
không để phát sinh số vụ vi phạm mới… 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những 
tồn tại, khó khăn trong công tác giảm sự 
cố lưới điện 110kV do vi phạm hành lang 
an toàn lưới điện. Có thể kể đến như việc 
san lấp mặt bằng trong và gần hành lang 
lưới điện tại các nhà máy, phân xưởng, khu 
công nghiệp diễn ra phổ biến, thời gian 
phát sinh hành vi chỉ khoảng 2, 3 ngày nên 
khó phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

 Một số địa phương cũng chưa quan 
tâm, phối hợp với đơn vị quản lý vận hành 
đường dây trong việc bảo vệ an toàn hành 
lang cũng như chưa có biện pháp ngăn 
chặn và xử lý kịp thời. Một số trường hợp 

liên quan đến cây cao ngoài hành lang có 
nguy cơ ngã đổ vào đường dây, các đơn vị 
đã nhiều lần phối hợp với địa phương trong 
việc xử lý. Tuy nhiên, trong quá trình thực 
hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc. 

 Qua các sự cố lưới điện và tai nạn điện 
do vi phạm hành lang an toàn cho thấy 
một số tuyến đường dây 22kV đi qua khu 
vực đông dân cư, khu vực trồng nhiều cây 
xanh đa phần sử dụng dây trần; còn những 
trường hợp: dây thông tin, cáp viễn thông, 
cáp truyền hình… câu kéo tùy tiện trên trụ 
điện và không đạt độ cao tỉnh không khi 
vượt đường giao thông; nhiều trường hợp 
xây dựng nhà ở, thi công công trình ảnh 
hưởng tới hành lang an toàn lưới điện chưa 
được phát hiện, cảnh báo kịp thời, gây ra sự 
cố lưới điện và tai nạn điện cho người dân. 

 Ý thức của người dân trong công tác 
bảo vệ an toàn lưới điện cao áp ở một số 
khu vực chưa cao, thể hiện qua một số 
trường hợp như: gây khó khăn hoặc không 
đồng ý cho đơn vị quản lý vận hành chặt 
tỉa cây xanh; tự ý chặt cây gần hành lang 
gây ra sự cố lưới điện và tai nạn điện; nhiều 
phương tiện cơ giới như (xe cẩu, xe cuốc, xe 
ben…) vi phạm khi hoạt động trong phạm 
vi hành lang không thực hiện đúng quy 
định đảm bảo an toàn vẫn thường xuyên 
xảy ra. Nhiều trường hợp dù được đơn vị 
quản lý vận hành lưới điện cảnh báo và 
hướng dẫn biện pháp an toàn trước khi thi 
công cầu, đường giao thông..., nhưng vẫn vi 
phạm và gây ra sự cố lưới điện.  

 Để củng cố lưới điện và ngăn chặn các 
hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện 
cao áp, EVN SPC đã đưa ra nhiều giải pháp 
về đầu tư xây dựng, tuyên truyền, vận động 
người dân... Trước mắt, đơn vị sẽ thống kê và 
vận động người dân chặt tỉa cây xanh ngoài 
hành lang có nguy cơ ngã đổ vào lưới điện.   
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Công nhân Điện lực định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện nhằm phòng tránh sự cố, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.

Đồng thời phối hợp với các ban, ngành và 
chính quyền địa phương xử lý dứt điểm 
đối với các biển hiệu, biển quảng cáo, ăng 
ten ti vi… có nguy cơ ngã đổ vào lưới điện; 
cáp thông tin, cáp viễn thông lắp đặt không 
an toàn...  Khi xảy ra các vụ vi phạm hành 
lang an toàn, chúng tôi sẽ phối hợp với 
chính quyền địa phương lập biên bản xử lý 
nghiêm theo quy định pháp luật; sử dụng 
dữ liệu về vụ việc vi phạm để tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
tuyên truyền các hành vi vi phạm an toàn 
và các biện pháp phòng tránh tai nạn điện 
cho người dân bằng nhiều hình thức. 

Để đảm bảo an toàn hành lang lưới 
điện, EVN SPC sẽ hoàn tất các công trình 
sửa chữa lớn nối thêm đoạn trụ, cải tạo xà 
để nâng cao đường dây 110kV thêm 4m 
theo kế hoạch đã được phê duyệt; lắp đặt, 
sửa chữa các biển báo hiệu tại các vị trí 
giao chéo giữa đường dây 110kV với đường 
thủy nội địa và tổ chức sơ kết công tác chặt 
cây cao su ngoài hành lang có nguy cơ ngã 

đổ vào lưới điện 110kV trên địa bàn quản 
lý trong tháng 6/2018. 

 Đối với lưới điện 22kV, EVN SPC đẩy 
nhanh việc cải tạo lưới điện, thực hiện 
chương trình bọc hóa, ngầm hóa theo kế 
hoạch của từng đơn vị, trong đó ưu tiên 
rà soát và thực hiện sớm tại các khu vực 
thành thị, khu vực dân cư phát triển nóng, 
các vị trí có điểm giao cắt, công trình xây 
dựng có khả năng xảy ra vi phạm hành 
lang cao. 

 Ngoài ra, EVN SPC cũng sẽ hoàn tất 
việc nâng cao khoảng cách pha - đất đối 
với các đường dây chưa đạt (thống kê trong 
tháng 9/2017, toàn Tổng công ty còn 1.869 
vị trí); cải tạo, nâng độ cao đường dây hoặc 
lắp đặt biển báo giao chéo với đường bộ 
theo đúng quy định (còn 2.620 vị trí); phối 
hợp cơ quan quản lý đường thủy nội địa 
thực hiện và thống nhất kế hoạch cải tạo, 
lắp đặt biển báo theo quy định (còn 1.281 
vị trí). 
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Tái cấu trúc và bọc hóa lưới điện 22kV 
để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
[BAN KT]

Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng và thực hiện đạt các chỉ số độ 
tin cậy cung cấp điện theo lộ trình 
đến năm 2020, Tổng công ty Điện lực 
miền Nam (EVN SPC) đã phê duyệt 

Đề án “Tái cấu trúc và bọc hóa lưới điện 22kV để 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện Công ty Điện lực 
Bến Tre”.

Đề án đã được Hội đồng EVN SPC xét duyệt 
nghiệm thu. Các Công ty Điện lực thành viên  
EVN SPC vận dụng đề án này để xây dựng đề án 
cho đơn vị mình nhằm phục vụ công tác quản lý 
vận hành và tái cấu trúc lưới điện, đảm bảo khả 
năng mang tải của lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát 
triển phụ tải cũng như ngày càng nâng cao độ tin 
cậy cung cấp điện tại các đơn vị theo lộ trình kế 
hoạch từng năm.

Hiện nay, lưới điện phân phối Công ty Điện 
lực Bến Tre nói riêng và Tổng công ty nói chung 
đang vận hành lưới điện với độ tin cậy cung cấp 
điện hàng năm SAIDI=1.075 phút, SAIFI=3,2, 
MAIFI=1,024; theo lộ trình đến năm 2020, các 
chỉ số độ tin cậy SAIDI=262 phút, SAIFI=2,569, 
MAIFI=0,96. 

Phạm vi thực hiện đề án: Tái cấu trúc xây 
dựng liên kết mạch vòng, bố trí thiết bị (thiết bị 
đóng cắt có tải và máy cắt bảo vệ phân đoạn), thao 
tác khép mở mạch vòng online và bọc hóa lưới điện 
22kV Công ty Điện lực Bến Tre.
Mục tiêu và lộ trình thực hiện: 

Kéo giảm thời gian mất điện và số lần mất điện 
của Công ty Điện lực Bến Tre đến năm 2020 để đạt 
các chỉ số độ tin cậy: SAIDI ≤ 262 phút, SAIFI ≤ 
2,569, MAIFI ≤ 0,96 (Độ tin cậy từ lưới điện 110kV 
trở xuống).
Phương pháp thực hiện: 

Để đạt được mục tiêu độ tin cậy đến năm 2020 
cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có 
các giải pháp chủ yếu được nghiên cứu là: 

Tái cấu trúc lưới điện: Tính toán xây dựng liên 
kết mạch vòng lưới điện 22kV; tái bố trí lại thiết bị 
trên lưới điện 22kV; tái cấu trúc đảm bảo lưới điện 

Công nhân Điện lực PC Tây Ninh thực hiện bọc hóa lưới điện

22kV hoàn toàn đồng vị pha tại các vị trí giao lưới để 
thực hiện đóng khép mở mạch vòng online không 
mất điện trong các trường hợp thao tác chuyển 
nguồn;

Tái cấu trúc lưới phân phối góp phần nâng cao 
chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện trong trường hợp chuyển lưới hay 
công tác, hạn chế thấp nhất thời gian mất điện của 
khách hàng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Bọc hóa và kín hóa lưới điện 22kV: 

- Bọc hóa: Thay dây dẫn trần bằng dây bọc 
những đoạn dây động vật thường xuyên xâm phạm 
gây sự cố, lưới điện qua khu vực dân cư, qua cây 
xanh đô thị, qua những vườn cây ăn trái có giá trị 
lớn không thể phát quang, lưới điện qua khu vực 
nhiểm bẩn nặng

- Kín hóa: Làm kín tại tất cả các vị trí đầu ra và 
đầu vào của thiết bị, làm kín tất cả các mối nối trên 
đường dây

 Bọc hóa lưới điện hạn chế đến mức thấp nhất 
sự cố xảy ra, làm giảm thiệt hại cho khách hàng do 
việc ngừng cung cấp điện khẩn cấp.

Tái cấu trúc và bọc hóa lưới phân phối giúp nâng 
cao các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, góp 
phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh của đơn vị. Tăng năng suất lao động, tăng 
hiệu quả hoạt động sản xuất và giảm tổn thất điện 
năng của Công ty. 

Thực hiện Chủ đề năm 2018 của EVN “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Để cộng đồng chung tay 
đảm bảo an toàn điện

Việc bảo 
đ ả m 
a n 
t o à n 
khi sử 
d ụ n g 

điện trong sản xuất 
là vô cùng quan 
trọng. Nếu dùng điện 
sai cách có thể gây 
ra những thiệt hại 
lớn về người và tiền 
bạc. Chính vì vậy, 
để tránh những tai 
nạn nghiêm trọng 
về điện có thể xảy 
ra bất cứ lúc nào, 
các doanh nghiệp, 
xưởng sản xuất cần 
có các biện pháp an 
toàn khi sử dụng 
điện phù hợp,  đúng 
tiêu chuẩn và quy  
định đề ra.

Theo số liệu thống 
kê của Điện lực Cái 
Nước, Công ty Điện 
lực Cà Mau, từ đầu 
năm đến nay, trên địa 
bàn huyện Cái Nước 
xảy ra 4 vụ tai nạn 
điện, làm bị thương 3 

[VIỆT TIẾN]

Nhân viên Điện lực đến nhà hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

người và 1 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là 
do bất cẩn trong quá trình sử dụng.

Điển hình là vụ tai nạn điện xảy ra vào ngày 23/3, nạn 
nhân là anh Đặng Văn Đô, sinh năm 1987, ấp Tân Hoà, 
xã Tân Hưng. Anh Đô tử vong do bất cẩn khi sử dụng 
mô tơ điện trong nuôi tôm công nghiệp.

Để chủ động phòng tránh tai nạn điện trong nuôi tôm 
công nghiệp và tôm siêu thâm canh, Điện lực Cái Nước 
đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn sâu rộng 
trong Nhân dân, nhất là những hộ sử dụng điện nuôi 
tôm. Chẳng hạn, hệ thống dây dẫn điện sau công tơ ra ao 
nuôi tôm bắt buột sử dụng 2 dây có cách điện; trụ điện 

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
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phải được làm bằng bê-tông cốt thép; 
độ võng đường dây dẫn điện đảm bảo 
theo quy định...

Thông qua công tác tuyên truyền 
sử dụng điện an toàn, hầu hết người 
nuôi tôm trên địa bàn huyện Cái 
Nước đều nâng cao ý thức chấp hành 
nghiêm các quy định sử dụng điện 
trong nuôi tôm.

Ông Nguyễn Thanh Tòng, ấp Tân 
Phong, xã Đông Hưng, cho biết, gia 
đình ông hiện có 4 ao nuôi tôm công 
nghiệp, trung bình mỗi ao 1.500 m2 
và sử dụng lưới điện hạ thế để chạy 
quạt tạo ô-xy cho tôm nuôi. Trước đó, 
chưa có quy định về độ võng dây dẫn 
điện ra ao đầm tôm công nghiệp, gia 
đình chủ động sử dụng cột điện bằng 
bê-tông xen lẫn với cây gỗ địa phương. 
Từ khi có quy định mới về sử dụng 
điện an toàn trong nuôi tôm công 
nghiệp, toàn bộ trụ điện không đảm 
bảo theo quy định, gia đình tiếp tục 
gia cố thêm chiều cao. Ở mỗi trụ điện 
có lắp đặt sứ cách điện và các mối nối 
đều sử dụng băng keo quấn lại.

“Việc quy định sử dụng điện an 
toàn trong nuôi tôm công nghiệp 
chính là bảo vệ an toàn tính mạng cho 
người nuôi tôm, nên tôi rất đồng tình 
với chủ trương này”, ông Tòng cho 
biết.

Đề cập đến quy định sử dụng điện 
an toàn trong nuôi tôm, ông Nguyễn 
Văn Tám, ấp Kinh Lớn, xã Đông Thới, 
là một trong những hộ dân có thâm 
niên nuôi tôm công nghiệp, chia sẻ: 
“Trước đây trụ điện từ nhà ra đầm nuôi 
tôm của gia đình chủ yếu được làm bằng 
cây gỗ địa phương, không đảm bảo an 

toàn trong quá trình sử dụng, nhất là vào 
mùa mưa bão. Mới đây chính quyền địa 
phương kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở 
và hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong 
nuôi tôm công nghiệp, gia đình tiến hành 
làm trụ điện bê-tông thay thế để đảm bảo 
an toàn trong quá trình sử dụng và phòng 
ngừa tai nạn điện”.

Cùng với việc sử dụng điện an toàn 
trong nuôi tôm công nghiệp và tôm 
siêu thâm canh, Điện lực Cái Nước 
còn phối hợp với các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện tuyên truyền, hướng 
dẫn và thực hành biện pháp sơ cấp 
cứu nạn nhân bị điện giật bằng biện 
pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp với ép 
tim ngoài lồng ngực để sơ cứu nạn 
nhân. Đồng thời, lưu ý người dân 
khi phát hiện nạn nhân bị điện giật, 
không nên sơ cứu theo hình thức dân 
gian, đắp sình và tưới bia lên người 
nạn nhân, làm như thế rất nguy hiểm 
đến tính mạng nạn nhân.

Ông Trần Tấn Những, ấp Sở Tại, 
xã Thạnh Phú, là hộ dân được tham 
gia lớp tập huấn sử dụng điện an toàn, 
cho biết: “Trước giờ người dân không 
biết sơ cứu nạn nhân bị điện giật bằng 
biện pháp hà hơi, thổi ngạt kết hợp với ép 
tim lồng ngực. Nay được thực hành, thấy 
biện pháp này rất hiệu quả, vì nạn nhân 
bị điện giật tim ngừng đập, mà mình ép 
tim nhằm mục đích kích thích tim nạn 
nhân hoạt động trở lại và thổi ngạt cho 
nạn nhân dễ thở. Sơ cứu như thế tỷ lệ cứu 
sống nạn nhân bị điện giật rất cao. Tôi 
sẽ tuyên truyền biện pháp này cho nhiều 
người cùng biết để áp dụng khi phát hiện 
nạn nhân không may bị điện giật”. 
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Trạm biến áp 110kV Long Đức: 
“Tiếp sức” đủ điện cho tỉnh Trà Vinh 
[ĐẶNG VĂN DÌNH]

Trạm biến áp 110kV Long 
Đức đặt tại Khu công 
nghiệp (KCN) Long Đức, 
thành phố Trà Vinh, sau 
02 năm thi công, đã được 
đóng điện lúc 9h30 ngày 

26/01/2018. Trạm biến áp có công suất 
2x40MVA, trước mắt lắp  1 máy biến 
áp 1x40MVA và đường dây đấu nối dài 
6,9km đi qua xã Nguyệt Hóa huyện 
Châu Thành với 11 vị trí trụ và xã 
Long Đức, thành phố Trà Vinh với 16 
vị trí trụ. Công trình có tổng mức đầu 
tư 93,078 tỷ đồng thuộc nguồn vốn dự 

án phân phối hiệu quả (DEP) vay vốn 
Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn của 
Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Công trình đóng điện là sự kiện 
quan trọng, nhằm “tiếp sức” đủ điện, 
góp phần cung cấp điện ổn định, tin cậy 
hơn cho KCN Long Đức và thành phố 
Trà Vinh, giảm quá tải cho trạm biến áp 
110/22kV Trà Vinh 2x40MVA đặt tại thị 
trấn Châu Thành, huyện Châu thành. 

Trước đây khu vực thành phố Trà 
Vinh và KCN Long Đức được cung cấp 
điện từ trạm biến áp 110kV Trà Vinh 
với bán kính lần lượt là 7km và 14km, 

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Công nhân PC Trà Vinh đấu nối lưới điện lộ ra trạm 110/22kV Long Đức
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do đó khả năng cung cấp điện có nhiều 
hạn chế và nhất là xác suất xảy ra mất 
điện do sự cố cây xanh va quẹt, động 
vật tiếp xúc gây phóng điện. Cụ thể 
là phụ tải cuối nguồn mà tập trung là 
KCN Long Đức. Hơn nữa các máy biến 
áp trạm 110/22kV Trà Vinh đang vận 
hành đầy tải, nhất là tại máy biến áp T1 
82%, T2 94%.

Trạm biến áp 110/22kV Long Đức 
đưa vào vận hành sẽ là nguồn cung 
cấp điện ở cấp điện áp 22kV trực tiếp 
tại chỗ cho KCN Long Đức, từ đó chất 
lượng điện sẽ tốt hơn, tin cậy hơn vì 
sự cố mất điện do phải tải điện trên 
đường dây đi xa sẽ không còn và khả 
năng phát triển phụ tải KCN sẽ thuận 
lợi hơn. Trạm biến áp 110/22KV Long 
Đức còn giúp phân bố lại mức mang tải 
của trạm biến áp 110/22KV Trà Vinh, 
làm giảm đầy tải, quá tải trạm này 
trong cung cấp điện. Hiên tại mức độ 
mang tải của máy biến áp T1 trạm Trà 
Vinh là 51%, T2 là 71%, máy biến áp 
T1 trạm Long Đức là 53%. Việc này có 
ý nghĩa to lớn trong cung cấp điện cho 
thành phố Trà vinh, trung tâm kinh 
tế - chính trị của tỉnh trong mùa khô 
năm 2018 cũng như những năm tiếp 
theo. Tính chung trong 03 tháng đầu 
năm 2018, điện nhận lưới toàn tỉnh đạt 
225,8 triệu kWh tăng 13,9% so với cùng  
kỳ năm 2017.

Mức độ mang tải của trạm biến áp 
110/22KV Long Đức tăng khá nhanh, 
sau 2 tháng đưa vào vận hành đã đạt 
53%, chắc chắn vào mùa khô 2018 sẽ 
tăng càng nhanh hơn nữa, chưa nói 
đến phát triển phụ tải của KCN Long 
Đức và khả năng xa hơn là KCN Cổ 
Chiên với diện tích 200ha đặt tại xã Đại 
Phước, huyện Càng Long đã qui hoạch 
chi tiết đang chuẩn bị kết cấu hạ tầng 
để kêu gọi đầu tư. Do đó, trong năm 
2018, Công ty Điện lực Trà Vinh sẽ dự 
kiến lắp thêm máy biến áp T2 40MVA 
trạm Long Đức để đảm bảo vận hành 
theo tiêu chí N-1 và chuẩn bị nguồn 
điện dự phòng khi phải đưa trạm biến 
áp 110kV Trà Vinh vào cải tạo, nâng 
cấp vào cuối năm 2018. Khi đó, nguồn 
cung cấp điện cho thành phố Trà Vinh 
và KCN Long Đức chỉ còn có trạm biến 
áp 110kv Long Đức, thì với một máy 
biến áp hiện tại là không đủ công suất 
cấp điện và độ an toàn tin cậy cung cấp 
điện sẽ rất thấp. Do đó, kế hoạch lắp 
thêm máy biến áp T2 trạm Long Đức 
cần hoàn thành trước khi đưa trạm 
110/22KV Trà Vinh vào cải tạo, nâng 
cấp và xa hơn là cấp điện cho KCN Cổ 
Chiên năm 2019-2020. 
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Điện giúp xã Khmer 
khởi sắc từ cây màu

Người dân Khmer xã Ngọc Biên sử dụng mô tơ bằng điện tưới tiêu cây màu

[VÕ MINH LUÂN]

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú 
tỉnh Trà Vinh là xã có trên 
81% người dân là đồng bào 
dân tộc Khmer; đời sống 
chủ yếu dựa vào sản xuất 

nông nghiệp, trong đó, cây lúa và cây 
màu là hai loại cây trồng chủ lực của 
địa phương. Thời gian trước đây, kết 
cấu hạ tầng nông thôn đầu tư chưa 
đồng bộ, trong đó có hệ thống điện, 
nên việc đầu tư phát triển sản xuất 
nông nghiệp kém hiệu quả, năng suất 
không ổn định, đời sống người dân gặp 
nhiều khó khăn.

Từ năm 2011, thực hiện phong trào 
xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều 
nguồn vốn của địa phương, hệ thống 
thủy lợi và lưới điện đã được xây dựng 
hoàn chỉnh với trên 98,8% hộ dân  
có điện sử dụng. 

Là một 03 xã của huyện Trà Cú có 
đồng cát giồng lớn nhất huyện, chiếm 
tỉ lệ khoảng 20% trên tổng diện tích đất 
nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều năm 
qua việc canh tác kém hiệu quả do 
trồng lúa chỉ được một vụ/ năm, phụ 
thuộc vào nguồn nước mưa, thời gian 
còn lại thiếu nước, nên không canh 
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tác được. Bình quân thu nhập dưới 10 
triệu đồng/ha, sản xuất không ổn định, 
nhiều hộ gặp khó khăn về kinh tế.

Nhận thấy cần phải chuyển đổi 
cơ cấu để tăng thu nhập cho nông 
dân trên vùng đất cát giồng, chính 
quyền xã Ngọc Biên đã mạnh dạn 
chủ trương chuyển vùng đất cát giồng 
chuyên trồng lúa kém hiệu quả sang 
trồng màu. Để thực hiện thành công 
Nghị quyết trên cần sự phối hợp đồng 
bộ giữa các bên. Trong đó điều kiện 
tiên quyết đề ra phải có điện để bơm 
nước tưới tiêu nông nghiệp. Được sự 
phối hợp hỗ trợ của ngành Điện, nhiều 
công trình điện được xây dựng phủ 
kín diện tích trồng màu. Đến nay toàn 
xã có 06 trạm biến áp với dung lượng 
250kVA, trên 10km đường dây lưới hạ 
áp chuyên dùng cung cấp điện cho 
trồng màu. Nếu ban đầu vùng chuyên 
canh hình thành từ năm 2010 với diện 
tích hạn chế và một số ít hộ tham gia, 
đến nay đã có 454 hộ chuyển đổi từ 
trồng lúa sang trồng màu với tổng diện 
tích 238 ha/1.827 đất nông nghiệp của 
xã (chiếm tỉ lệ 13%). Cây màu chủ lực 
đem lại hiệu quả cao là bắp, ớt chỉ 
thiên và đậu phộng. Theo các hộ dân 
trồng màu, với việc chuyển đổi trên, 
mỗi ha trồng màu trung bình cho thu 
nhập khoảng 80 đến 100 triệu đồng/ha 
tùy theo loại cây trồng, cao gấp 8 đến 
10 lần so với trồng lúa trước đây. 

Chia sẻ với chúng tôi về hiệu quả 
việc chuyển đổi cây trồng, ông Thạch 
Thanh - Cán bộ phụ trách nông nghiệp 
của xã Ngọc Biên cho biết, từ khi điện 
lưới được kéo, người dân đã chuyển 
đổi mô hình canh tác, đem lại thu 
nhập cao nên người dân rất phấn khởi, 
vì thế diện tích trồng màu cũng không 
ngừng tăng lên theo từng năm. 

Đạt được thành công trên, ngoài việc 
đầu tư của Nhà nước, sự quan tâm của 
chính quyền địa phương và sự quyết 
tâm chuyển đổi của người dân, còn 

có sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của 
ngành Điện. “Hiện nay điện đối với trồng 
màu còn quan trọng hơn so với điện dùng 
để sinh hoạt gia đình, vì không có điện để 
bơm nước tưới thì không thể canh tác trồng 
màu với quy mô lớn”, ông Thạch Thanh  
khẳng định.

 Với những chủ trương hợp lý cùng 
cách làm hiệu quả, đã thực sự đạt  
được những bước tiến lớn trong thực 
hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp 
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã  
Ngọc Biên, huyện Trà Cú ngày một 
phát triển đi lên; tạo thu nhập ổn định 
và nâng cao đời sống của người dân. 

Theo bà Trần Thị Hồng Thủy - Chủ 
tich UBND xã Ngọc Biên, hiện hộ 
nghèo của xã chỉ còn 113 hộ, chiếm 
5,01%; thu nhập bình quân đầu người 
đạt 18,52 triệu đồng/người/năm. Xã có 
diện tích đất 2.425,4 ha, trong đó diện 
tích đất nông nghiệp 2.157,69 h a và 
đã có khoảng 1.465 ha được chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng. Hướng tới xã 
tiếp tục đề nghị ngành Điện quan tâm 
hỗ trợ kéo điện các diện tích trồng 
màu còn lại, để người dân thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sản  
xuất hiệu quả. 

Chính sự thành công từ kết quả 
chuyển đổi mô hình trồng lúa sang 
trồng màu cho thu nhập cao ở xã Ngọc 
Biên, đến nay một số xã trong huyện 
Trà Cú có đất cát giồng như xã Long 
Hiệp, Tân Hiệp, Thanh Sơn và xã Đại 
An từng bước hình thành những mô 
hình tượng tự. Và ngành Điện tiếp tục 
đồng hành, phối hợp các địa phương 
quá trình chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, phát triển kinh tế địa phương.  

BẢN TIN EVN SPC THÁNG 5/2018        15 



Hội thảo về 
giải pháp năng lượng 
cho nuôi trồng thủy sản

Ngày 11/5, tại Tổng 
công ty Điện lực 
miền Nam, Hiệp 
hội Năng lượng Việt 
Nam (VEA) phối 
hợp cùng Tổng cục 

Thủy sản, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam, Tổng công ty Điện lực miền 
Nam, Hiệp hội Năng lượng mới 
và tái tạo Hàn Quốc… tổ chức 
Hội thảo “Tích hợp hệ thống nuôi 
trồng thủy sản và năng lượng tái 
tạo, động lực cho phát triển năng 
lượng tái tạo ở Việt Nam”. 

 Thông tin từ Hội thảo cho 
thấy nhu cầu sử dụng điện trong 
nuôi trồng thủy sản rất lớn, đặc 
biệt là nuôi tôm. Cụ thể , như 
nuôi tôm thâm canh thì cần 
khoảng 50 – 200 triệu đồng tiền 
điện/ha/vụ, chiếm khoảng 10% 
chi phí sản xuất. 

Để đảm bảo cấp điện cho 
nuôi trồng thủy sản, đặc biệt 
là nuôi tôm công nghiệp tại các 
tỉnh ven biển khu vực phía Nam, 
Tổng Công ty Điện lực miền 
Nam (EVN SPC) đã cân đối và 
thu xếp nguồn vốn, ưu tiên đầu 
tư tại một số tỉnh có mật độ nuôi 
tôm lớn với tổng số vốn 876 tỷ 
đồng nhằm chống quá tải, kết 
hợp với cung cấp điện cho một 
số khu vực đã có quy hoạch 
nuôi tôm. EVN SPC cũng đã đưa 
ra nhiều giải pháp kỹ thuật để 
hỗ trợ các hộ nuôi tôm sử dụng 
điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn  
trong sản xuất.

Tuy nhiên, do nhu cầu đầu tư, 
cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới 

[BAN QHCĐ]

điện phục vụ cho nuôi trồng thủy sản là rất lớn và đang tiếp tục gia 
tăng nên dù đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng và đã có nhiều giải pháp 
song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Trong bối cảnh đó, việc phát triển 
các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió phù hợp sẽ là một 
trong những giải pháp khả thi, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp điện 
cho sản xuất, thúc đẩy sự phát triển ngành nuôi trồng thủy sản.

Tại Hội thảo còn bàn về các giải pháp đảm bảo cấp điện cho nuôi 
trồng thủy sản qua các chủ đề như: Ứng dụng điện mặt trời vào nuôi 
trồng thủy sản tại Việt Nam; nhu cầu phát triển năng lượng tái tạo cho 
nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả tại Tiền Giang; đánh giá khả năng 
lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời để cấp điện cho các trang trại 
nuôi tôm ở phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long…

Giá thành sản xuất năng lượng điện tái tạo không biến động theo 
sự thay đổi giá của nhiên liệu đầu vào như các dạng năng lượng truyền 
thống và chi phí đầu tư luôn giảm theo thời gian nhờ sự phát triển của 
công nghệ. Điều này sẽ giúp làm giảm chi phí sản xuất cho các đơn vị 
nuôi trồng thủy sản vì chi phí điện là một trong những phần chi phí 
sản xuất lớn chiếm khoảng 10%

Sử dụng năng lượng tái tạo là mô hình thiết thực, ý nghĩa trong việc 
tuyên truyền tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng xanh một cách 
hiệu quả, mang lại lợi ích rõ rệt cho môi trường. Với nguồn tài nguyên 
vô tận, điện mặt trời nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung còn góp 
phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. 

Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng Giám đốc EVN SPC trình bày giải pháp cấp điện phục vụ nhu 
cầu nuôi trồng thủy sản khu vực phía Nam tại Hội thảo.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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PC Bình Dương cũng có hòm thư góp ý, hoặc 
gọi điện đến tổng đài của EVN SPC để phản 
ánh khi nhân viên ngành Điện có thái độ không 
đúng mực trong quá trình thực hiện các yêu cầu  
của khách hàng...

Quyết liệt thay đổi tư duy
Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng giám đốc 

EVN SPC cho biết, bắt đầu từ năm 2013, khi EVN 
triển khai năm “Kinh doanh và dịch vụ khách 
hàng”, mở đầu cho hành trình đổi mới tư duy từ 
phân phối điện sang phục vụ điện cho khách hàng, 
EVN SPC đã xác định, phải coi đánh giá của khách 
khàng sử dụng điện là tấm gương phản chiếu hiện 
thực nhất, qua đánh giá của khách hàng, các Công 
ty Điện lực tự soi mình, không ngừng hoàn thiện, 
đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cũng theo ông Đức: “EVN SPC xác định phải 
chuyển đổi tư duy làm việc của CBCNV, đặc biệt là 
lực lượng giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Chính vì 
vậy, Tổng công ty đã xây dựng chương trình nhờ khách 
hàng đánh giá trực tiếp nhân viên điện lực, coi đây là 
một công cụ giám sát, giúp lãnh đạo các đơn vị nắm 
bắt kịp thời thái độ, phong cách làm việc của từng cá 
nhân, từng đơn vị”.

Khi khách hàng chấm điểm 
nhân viên Điện lực
Hài lòng/không hài lòng với nhân viên Điện lực, khách hàng sử dụng điện có thể đánh 
giá ngay sau mỗi giao dịch. Đó là chương trình mà Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVN SPC) đã và đang triển khai.

[HỒNG HOA]

Màn hình đánh giá giao dịch viên được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, khách 
hàng dễ thao tác

Khách quan và minh bạch
Tại Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực 

Thủ Dầu Một (Công ty Điện lực Bình Dương (PC 
Bình Dương) một ngày cuối tháng 3/2018, khá đông 
khách hàng đến giao dịch. Ở mỗi quầy đón tiếp 
khách, tên của giao dịch viên được in to, rõ ràng đặt 
ngay ngắn tại vị trí dễ nhìn và khách hàng có thể 
nắm bắt được một số thông tin cơ bản về người trực 
tiếp giải quyết các yêu cầu của mình.

Tại đây còn có một màn hình cảm ứng, với đầy 
đủ tên của các giao dịch viên kèm theo là các tiêu 
chí đánh giá cơ bản: Rất hài lòng, hài lòng, không 
hài lòng, để khách hàng đánh giá một cách trực 
tiếp, khách quan về thái độ, phong cách phục vụ 
của nhân viên ngành Điện. Vừa đăng ký xong yêu 
cầu di dời công tơ điện, ông Bùi Minh Trí (phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu 1) di ngón tay 
trên màn hình, click vào ô “hài lòng” và ấn nút gửi.

Ông Trí chia sẻ: “Tôi rất thích phong cách 
làm việc của ngành Điện hiện nay, rất tận tình, 
chuyên nghiệp, khách quan và minh bạch. Việc 
được đánh giá thái độ, phong cách phục vụ của 
nhân viên điện lực, tôi cảm giác khách hàng rất 
được tôn trọng. Cách đây khoảng chục năm, chúng 
tôi rất ngại khi đến điện lực làm việc, nhưng bây  
giờ đã khác”.

Ông Nguyễn Thái Dương - Trưởng phòng Kinh 
doanh Điện lực Thủ Dầu 1 cho biết, nhằm nâng 
cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng, 
từ năm 2015, PC Bình Dương đã triển khai chương 
trình đánh giá trực tiếp của khách hàng đối với các 
giao dịch viên khi đến làm việc tại các điện lực. Với 
những khách hàng không hài lòng, điện lực sẽ chủ 
động gọi lại, tìm hiểu lý do. Từ đó, có những giải 
pháp chấn chỉnh kịp thời.

Cũng theo ông Dương, không chỉ giao dịch 
viên mới chịu sự giám sát, đánh giá của khách 
hàng, những nhân viên làm việc tại hiện trường, 

Thực hiện Chủ đề năm 2018 của EVN “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Giải pháp nâng cao 
độ tin cậy lưới điện

Hiện nay, lưới điện phân phối thuộc 
địa bàn quản lý của Điện lực Xuyên 
Mộc, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng 
Tàu có cấu trúc mạch vòng kín vận 
hành hở. Khi cần chuyển tải qua lại 
giữa các phát tuyến đều bắt buộc 

phải cắt điện, làm gián đoạn quá trình cấp điện 
cho khách hàng, đồng thời làm giảm độ tin cậy cấp 
điện. Do đó, để hạn chế tình trạng này, Điện lực 
Xuyên Mộc đã thực hiện đề án “hòa đồng bộ mạch 
vòng hai phát tuyến 472XM-473XM và 472XM-
476XM”.

Đơn vị đã tiến hành tính toán phân bố trào lưu 
công suất tại các điểm nút trên lưới bằng chương 
trình PSS/ADEPT với mục đích khảo sát các điểm 
có thể quá tải trên lưới và điện áp tại điểm khép 
vòng nằm trong khoảng cho phép (10%), đồng thời 
dùng phần mềm tính toán quá độ ATP/EMTP tính 
toán khả năng xảy ra quá trình quá độ khi thực 
hiện đóng/cắt mạch vòng nhằm làm cơ sở chỉnh 
định cài đặt phối hợp bảo vệ của các Recloser trên 
lưới tránh tác động nhầm khi thực hiện thao tác 
khép vòng.

Ngày 05/12/2017 và ngày 13/03/2018 hội đồng 
nghiệm thu của Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, 
Điện lực Xuyên Mộc đã thực hiện hòa lưới thành 

[PHẠM BẢO NHẬT TOÀN]

Hiện trường hòa đồng bộ mạch vòng hai phát tuyến 472XM-473XM và 
472XM-476XM.

Thực hiện Chủ đề năm 2018 của EVN “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”

công hai phát tuyến 472XM-473XM tại LBS liên 
lạc 472XM-473XM trụ 472XM-473XM/61 (cách 
TBA 110kV Xuyên Mộc 3km) và hai phát tuyến 
472XM-476XM tại LBS Bến Lội trụ 472XM/351/1 
(cách TBA 110kV Xuyên Mộc 24km với bán kính 
cấp điện khoảng 50km).

Theo tính toán hiệu quả của đề án trên đã giảm 
thời gian mất điện trung bình mỗi lần từ 15 đến 20 
phút do tháo tác, tương ứng sản lượng điện 7800 
kWh. Qua đó, Điện lực Xuyên Mộc đã thực hiện 
tốt chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện, cung cấp điện ổn 
định, phương hướng sắp tới sẽ tính toán tiến hành 
tính toán hòa lưới chuyển tải giữa hai TBA 110kV để 
ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 
đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng sử dụng 
điện trên địa bàn.

Ban đầu, khi mới thay đổi phong cách làm việc 
từ phân phối điện sang vị thế của người “phục 
vụ”, không ít nhân viên điện lực còn rất bỡ ngỡ. 

Sau thời gian đầu thí điểm ở khối cơ sở, đến 
năm 2015, chương trình khách hàng đánh giá trực 
tiếp nhân viên ngành Điện đã được EVN SPC 
nhân rộng ra trên toàn Tổng công ty. Qua từng 
năm, sự hài lòng của khách hàng ngày càng được 
nhân lên; những thắc mắc, phàn nàn, kêu ca ngày 
càng  giảm. Điều này cũng được thể hiện qua 
khảo sát đánh giá mức độ hài lòng khách hàng 
sử dụng điện do tư vấn độc lập thực hiện. Cụ thể, 
năm 2017, điểm hài lòng khách hàng của EVN 
SPC là 8 điểm, tăng 0,15 điểm so với năm 2016 và 
tăng 1,61 điểm so với năm 2013. 
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Trên đường đi sửa điện

 
Để điện đến vùng sâu miền Tây

Trong những tháng đầu năm 2018, 
những nhân viên khảo sát của Công ty 
Tư vấn điện miền Nam lại tiếp tục xuôi 
ngược về miền Tây để khảo sát, chuẩn 
bị xây dựng mới các đường dây trung 
hạ thế tại huyện Phụng Hiệp thuộc dự 

án cấp điện lưới quốc gia cho tỉnh Hậu Giang.
Chiếc vỏ lãi (một loại xuồng) chở đoàn khảo sát 

điện chậm chạp đi trên những dòng kênh, khi len 
lỏi trong những ruộng vườn, xóm ấp, lúc mở ra trên 
những cánh đồng rộng bao la. Những bụi lục bình 
dày đặc, quây bám, đôi khi níu chân vịt khiến chiếc 
vỏ lãi bất lực. Rồi nhiều khi không có đường đi, 
muốn đến từng hộ dân, cả đoàn phải lội bộ giữa trời 
trưa nắng trên những con đường đất nhấp nhô, xáng 
cạp vừa múc lên còn chưa ráo nước.

Áo đẫm mồ hôi và thấm mệt sau chặng đường 
vất vả, nhưng nhìn ánh mắt hồ hởi, mong chờ dòng 
điện của bà con làm những người khảo sát như được 
tiếp thêm sức, đưa nhanh dòng điện đến những 
người dân vùng sâu.

Ông Trần Tấn Lý Quang, một người dân sinh 
sống trên kênh xã Của thuộc ấp 5, xã Hòa Mỹ, 
huyện Phụng Hiệp cho biết, ở tuyến kênh này có 
gần 30 hộ dân nhưng đều phải sử dụng điện câu 
đuôi, không an toàn và phải trả tiền điện giá cao..., 
“mần ruộng, vườn tưới tiêu hàng ngày, có điện sẽ bớt 
nhiều công sức vất vả cho bà con…”

“Giờ khảo sát để cấp điện lưới quốc gia thì tui và bà 
con mừng lắm, mong công trình được thi công sớm để 
vùng sâu này được sử dụng giá điện quốc gia, phát triển 
nông nghiệp và mua sắm các đồ dùng điện, cải thiện 
cuộc sống” - ông nói thêm.

Theo Điện lực Phụng Hiệp, hiện nay trên địa 

bàn của huyện còn khoảng gần 1.000 hộ dân chưa 
mua điện trực tiếp, sống rải rác bên những con 
kênh, vùng lõm đòi hỏi chi phí suất đầu tư rất lớn, 
trong khi nguồn vốn huy động để đầu tư, phát triển 
lưới điện còn khó khăn.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 
được triển khai thực hiện đã đáp ứng kịp thời niềm 
mong mỏi của người dân vùng sâu Hậu Giang. Đến 
nay đã có gần 2.500 hộ dân của hàng chục ấp tại 
các huyện Long Mỹ, Châu Thành, Châu Thành A, 
Phụng Hiệp, Vị Thủy được sự dụng điện lưới quốc 
gia. Nguồn vốn đầu tư cho dự án hoàn toàn của 
ngành Điện và địa phương, người dân không phải 
tốn chí phí

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Viết Thọ, Giám đốc 
Công ty Điện lực Hậu Giang, đến nay trên địa bàn 
tỉnh hiện còn hơn 3.000 hộ dân chưa tiếp cận được 
nguồn điện lưới quốc gia. Chủ yếu là ở các xã vùng 
sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt lại nằm sâu trong 
kênh, rạch; các khu vực chưa có đường đi. Nên từ 
công tác khảo sát, thiết kế đến thi công rất vất vả, 
khó khăn. Hơn nữa suất đầu tư bình quân trên mỗi 
hộ dân rất cao, không thể tính bằng “bài toán” kinh 
tế.

Ở mỗi nơi chúng tôi đi qua đều nhận được tấm 
lòng của bà con và chính quyền địa phương, hết 
mình hỗ trợ trong công việc, góp phần mau chóng 
đem dòng điện về. Thấu hiểu được niềm mong 
mỏi của những người dân của miền Tây sông nước 
đặt lên vai ngành Điện, chúng tôi thấy được trách 
nhiệm công việc mình đang làm, không quản ngại 
địa hình thời tiết khó khăn để góp phần vào sự phát 
triển điện lưới của quốc gia, đưa điện đến vùng sâu, 
vùng xa góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời 
sống của người dân nông thôn. 

[NGUYỄN HÙNG SƠN]
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

LÃNH ĐẠO EVN SPC ĐẾN THĂM, 
TẶNG QUÀ VÀ THAM DỰ SINH HOẠT 
AN TOÀN CÙNG ĐIỆN LỰC NHÂN 
“THÁNG CÔNG NHÂN” VÀ  
“THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN 
VỆ SINH LAO ĐỘNG” 

Ngày 24/5/2018 ông Nguyễn Văn Hợp 
– Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng 
công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) 
và ông Lê Minh Quốc Việt – Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực 

Bình Dương đến thăm, tặng quà và tham dự buổi 
sinh hoạt an toàn vệ sinh lao động hàng ngày của 
công nhân tại Điện lực Thủ Dầu Một. Cùng ngày 
Lãnh đạo EVN SPC và PC Bình Dương đã đến các 
vị trí công tác ngoài hiện trường để tham gia thi 
công, sửa chữa công trình.

Trong buổi sinh hoạt an toàn, CBCNV Điện lực 
Thủ Dầu Một đã được nghe những ý kiến chỉ đạo 
của lãnh đạo EVN SPC, PC Bình Dương về công tác 
an toàn trong lao động. Cũng trong buổi sinh hoạt, 
những ý kiến phát biểu và kiến nghị của công nhân 
đã được lãnh đạo PC Bình Dương và EVN SPC ghi 
nhận, giải quyết thỏa đáng.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam phát biểu chỉ đạo và tham gia công tác tại hiện trường

Đây là chuyến thăm của lãnh đạo EVN SPC và 
PC Bình Dương trong “Tháng công nhân” và “Tháng 
hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2018, 
là hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự 
chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
cho người lao động, là sự động viên về mặt tinh thần 
mà lãnh đạo EVN SPC, PC Bình Dương dành cho 
người lao động của PC Bình Dương; bản thân mỗi 
người lao động nhận thức thêm về sự quan tâm của 
lãnh đạo, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Thay mặt tập thể CBCNV Điện lực Thủ Dầu 
Một, ông Võ Minh Đức – Giám đốc Điện lực đã 
phát biểu cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Lãnh 
đạo EVN SPC và PC Bình Dương. Tập thể CBCNV 
Điện lực Thủ Dầu Một quyết tâm thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2018.
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Niềm vui và kết quả từ 
Tháng Công nhân 2018

Đến với anh em vùng 
sâu, vùng xa mới 
thấy hết sự nỗ lực 
và phấn đấu vượt 
lên khó khăn, thử 

thách của tập thể CNVC-LĐ và 
đoàn viên công đoàn trong việc 
phấn đấu hoàn thành tốt công 
tác, nhiệm vụ được giao. Dù vượt 
hàng chục đến hàng trăm cây số 
từ nhà đến cơ quan hoặc phải 
băng rừng phát quang, xử lý sự 
cố, ghi điện, thu tiền điện… trong 
điều kiện thời tiết mưa nắng bất 
thường, nhưng với lòng yêu nghề 
và khát khao cống hiến, các anh 
đã luôn là những cánh én đem 
mùa xuân đến với mọi nhà. 
Những cống hiến và đóng góp 
tích cực ấy là nguồn lực để ngành 
Điện thực hiện cam kết “Điện đi 
trước một bước”, góp phần xây 
dựng đất nước ngày càng phát 
triển, giàu đẹp như mong ước của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc 
Người đi xa.

Thực hiện kế hoạch số 07/
KH-TLĐ của Tổng liên đoàn lao 
động Việt Nam về tổ chức Tháng 
Công nhân năm 2018 với chủ đề 
“Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi 
ích đoàn viên”, Công đoàn Tổng 
công ty Điện lực miền Nam đã tổ 
chức triển khai và chỉ đạo các cấp 
công đoàn trực thuộc tổ chức các 
hoạt động thiết thực, hiệu quả, 
lập thành tích chào mừng Đại hội 
Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 
2018 - 2023.

Đây là dịp để tập thể CNVC-
LĐ và đoàn viên công đoàn phát 
huy tính tích cực, cùng đoàn 
kết phấn đấu để hoàn thành tốt 

[VĨNH PHÚC]

Phó Tổng Giám đốc EVN SPC Ông Nguyễn Công Hầu thăm hỏi người lao động nhân Tháng Công nhân 

nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, liên tục trong phạm vi quản lý, góp 
phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên với tổ chức 
Công đoàn, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn 
trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 
lao động.

Để thực hiện được chủ đề của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 
Đơn vị đã thành lập 3 đoàn công tác đến thăm 18 Điện lực, 21 Trạm 
110 kV, 4 Trung tâm Thí nghiệm điện vùng sâu, vùng xa và thăm hỏi, 
tặng quà cho gia đình CNVC-LĐ đã mất do tai nạn lao động, với tổng 
số tiền 674 triệu đồng.

Tại những buổi gặp gỡ, thăm hỏi, các đoàn công tác đã lắng nghe, 
chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của người lao động nhằm phối 
hợp cùng với chuyên môn xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ 
trong đơn vị. Những nhóm ý kiến được các đoàn công tác ghi nhận 
có liên quan đến công tác tổ chức hội thao, hội diễn, giao lưu học 
tập, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để thi giữ bậc, nâng bậc... 
Thông qua đó để báo cáo, trao đổi với chuyên môn bổ sung, điều 
chỉnh các Quy chế, Quy định hiện hành theo hướng “Quyền lợi đảm 
bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2017.

Cũng trong “Tháng Công nhân 2018”, Công đoàn Điện lực Việt 
Nam sẽ tổ chức gắn biển khánh thành nhà “Mái ấm Công đoàn” 
(MÂCĐ) cho 9 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà 
ở với tổng số tiền là 540 triệu đồng, đồng thời tổ chức khảo sát hồ sơ 
đề nghị sửa chữa, xây dựng nhà MÂCĐ tại các Công ty Điện lực An 
Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang và Công ty Lưới 
điện cao thế miền Nam. 

Hưởng ứng Tháng Công nhân 2018
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Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà thăm hỏi CNVC-
LĐ Điện lực Phú Quý

Công đoàn Điện lực Việt Nam 
thăm hỏi Điện lực Phú Quý
[QUANG VINH]

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh 
đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng và 
Ban Tài chính CĐĐVN; Công đoàn 
Tổng công ty Điện lực miền Nam, 
Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực 

Bình Thuận và Lâm Đồng. 
Phó Chủ tịch CĐĐVN Nguyễn Kim Thanh 

cho biết hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi 
ích của đoàn viên công đoàn và người lao động 
được chuyên môn và công đoàn các cấp trong 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thường 
xuyên, nhưng lấy Tháng 5 là tháng cao điểm để 
chăm lo, động viên cho người lao động. Thông 
quan việc gặp gỡ, thăm hỏi đơn vị cơ sở để 
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao 
động và khảo sát các điều kiện làm việc… từ 
đó, tìm ra các giải pháp chăm lo tốt hơn. Với 
phương châm hướng về cơ sở, năm nay trong 
Tháng Công nhân 2018, các Đoàn công tác 
của CĐĐVN đến với các đơn vị Điện lực ở các 
huyện đảo là những nơi rất xa xôi và điều kiện 
khó khăn hơn rất nhiều so với những đơn vị ở 
đất liền.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Kim Thanh đã 
trao quà và số tiền 30 triệu đồng để động viên 
CNVC-LĐ Điện lực Phú Quý.

Được thành lập từ tháng 01/1999, Điện lực 
Phú Quý (tiền thân là Chi nhánh điện Phú Quý) 
luôn nỗ lực vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ dù điều kiện trên huyện đảo tiền tiêu còn rất 
nhiều khó khăn. Đơn vị hiện có 59 người, trong 
đó có 2 nữ; Quản lý vận hành lưới điện trung 
hạ áp, phát điện Diesel (5MW_ chiếm 70% sản 
lượng) và phong điện (3 tổ 2MW_ chiểm 30% 
sản lượng); cung cấp điện cho gần 7.000 khách 
hàng với tỉ lệ 100% hộ dân trên đảo đều được 
sử dụng điện; sản lượng điện thương phẩm năm 
2017 gần 15 triệu kWh. Trong 5 năm gần đây, 
Điện lực Phú Quý đã đảm bảo cấp điện liên tục 
24/24h phục vụ đời sống sinh hoạt và phát triển 

Ngày 22/5/2018, đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam do bà Nguyễn Kim 
Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐVN) làm Trưởng đoàn đã 
đến thăm Điện lực Phú Quý, thuộc Công ty Điện lực Bình Thuận nhân Tháng Công 
nhân năm 2018.

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

kinh tế cho huyện đảo với tốc độ tăng trưởng 
trên 10%/năm.

Cảm ơn Đoàn công tác đã đến thăm và 
tặng quà cho đơn vị, anh Ngô Văn Huê - 
Quản đốc Phân xưởng Diesel và phong điện 
Phú Quý tâm tư: “Điện lực Phú Quý vừa quản 
lý nguồn phát điện Diesel vừa nguồn phong 
điện, anh em công nhân tại đây luôn có gắng 
vận hành tối ưu để nâng cao tỉ lệ xâm nhập của 
điện gió vào lưới điện. Vì vậy anh em rất cần có 
sự quan tâm đầu tư và đào tạo đội ngũ lao động 
nâng cao tay nghề nhằm phục vụ tốt hơn cho 
yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc”.

Biểu dương những nỗ lực, phấn đấu vượt 
khó của tập thể CNVC-LĐ Điện lực Phú Quý 
đã “bền lòng vững chí” liên tục hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trong thời gian qua, bà Nguyễn 
Kim Thanh cho rằng những kết quả đó không 
chỉ góp phần phục vụ cho sự phát triển 
của địa phương mà còn đảm bảo giữ vững 
an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền 
biển đảo. Bà cho biết sẽ đề xuất thường trực 
CĐĐVN xem xét giải quyết xây dựng thiết 
chế văn hóa như đề xuất của đơn vị, đồng 
thời đề nghị lãnh đạo, công đoàn Điện lực 
miền Nam và đơn vị sở tại tiếp tục quan tâm, 
đầu tư hơn nữa để động viên CNVC-LĐ Điện 
lực Phú Quý hoàn thành nhiệm vụ ngày  
càng tốt hơn. 

22      BẢN TIN EVN SPC THÁNG 5/2018



Anh Nguyễn Minh Trung nhận giải thưởng  “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX năm 2018 

Người thợ trẻ giỏi 
toàn quốc năm 2018
[PHƯƠNG TUYỀN ]

Tối 13/5, tại Hà Nội, 
anh Nguyễn Minh 
Trung - kỹ sư công 
nghệ thông tin, công 

tác tại Công ty Điện lực 
Đồng Tháp, một trong số 
65 gương điển hình xuất 
sắc trong số hơn 4,5 triệu 
thanh niên công nhân 
cả nước, được nhận giải 
thưởng “Người thợ trẻ giỏi” 
toàn quốc lần thứ IX năm 
2018 do  Trung ương Đoàn 
phối hợp với Bộ Lao động - 
Thương binh và xã hội trao 
tặng.

Anh Nguyễn Minh 
Trung đã có 8 năm công 
tác tại PC Đồng Tháp. Với 
nhiệt huyết tuổi trẻ và đam 
mê cống hiến, giai đoạn 

Thực hiện Chủ đề năm 2018 của EVN “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”

2014- 2017, anh đã có 6 sáng kiến được công nhận cấp Tổng công 
ty và được triển khai áp dụng rộng rãi trong đơn vị, giúp tiết kiệm 
chi phí hàng trăm triệu đồng và nâng cao năng suất lao động.

Nổi bật là sáng kiến cải tiến phầ n mềm quản lý tình hình vận 
hành trạm biến áp công cộng và cảnh báo trên cổng thông tin 
điện tử PC Đồng Tháp; phần mềm quản lý máy biến áp, tự động 
gửi email khi chương trình ghi âm điện thoại mất kết nối trong 
phần mềm theo dõi thông tin khách hàng giúp Công ty ghi nhận 
yêu cầu, xử lý sự cố mất điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp...

Sự vinh danh trên là niềm động lực rất lớn cho đoàn viên, 
thanh niên PC Đồng Tháp. Qua đó, phát huy tinh thần lao động 
sáng tạo, góp phần cho sự phát triển chung của ngành Điện.

Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc là phần thưởng cao 
quý của Trung ương Đoàn nhằm tôn vinh, khen thưởng những 
người thợ trẻ có tay nghề cao, có thành tích xuất sắc trong lao 
động, có giải pháp sáng tạo được áp dụng trong sản xuất đem lại 
hiệu quả kinh tế và xã hội. 

Nghị quyết thông qua thực hiện Chủ đề 
năm 2018 của EVN “Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực”
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sự đồng hành của các hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn góp 
phần làm thay đổi nhận thức, thói quen trong việc sử dụng điện.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Vĩnh Long cho rằng: “Các lớp 
tập huấn do Điện lực phối hợp các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện tổ 
chức mang lại hiệu quả thiết thực. Sau tập huấn, cán bộ các tổ chức, đoàn 
thể và ở xã biết thêm nhiều nghị định, chính sách, quy định về an toàn sử 
dụng điện, các giải pháp tiết kiệm điện trong sinh hoạt… Từ đó, phổ biến, 
tuyên truyền lại cho đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn tham gia 
thực hiện”.

Bà Phạm Thị Ngọc Trâm, ở phường 2, TP Vĩnh Long nói: “Thời 
gian trước, chúng tôi sử dụng điện vô tội vạ. Từ khi được Hội Liên hiệp Phụ 
nữ xã tuyên truyền về tiết kiệm điện, tôi cùng các thành viên trong gia đình 
biết rõ hơn về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả đối với các 
thiết bị điện trong sinh hoạt. Hiện nay, hàng tháng, gia đình tôi tiết kiệm từ 
8-10kWh so với những tháng trước đây. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy 
trì và vận động người thân, những người xung quanh thực hiện”.

Công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu 
quả là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Điện; qua đó, 
góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và 
bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để công tác tiết kiệm điện tiếp tục 
được duy trì và phát triển, ngành Điện rất mong được sự đồng 
hành của chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, 
doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện trong việc tuyên truyền, 
vận động lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, thiết bị điện tiết  
kiệm năng lượng.

Lễ phát động chương trình ấp/khóm văn hóa tiết kiệm điện năm 2018 tại Vĩnh Long

Tuyên truyền sử dụng điện 
tiết kiệm, an toàn và hiệu quả

Ngày 19/5/2018, 
Công ty Điện lực 
Vĩnh Long đã 
phối hợp với Hội 
Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh tổ chức tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn và 
tiết kiệm” cho hơn 1.000 cán bộ 
Hội phụ nữ các ấp/khóm trên địa 
bàn thành phố Vĩnh Long nhằm 
nâng cao nhận thức, thay đổi 
thói quen của người dân trong  
việc sử dụng điện.

Bằng những hình ảnh trực 
quan, cùng với những câu hỏi 
thực tế trong việc sử dụng điện 
hằng ngày, được nhân viên Điện 
lực hướng dẫn các chị em phụ 
nữ những kiến thức cơ bản về 
việc sử dụng các thiết bị điện 
trong gia đình một cách an toàn 
và tiết kiệm nhất; các biện pháp 
phòng tránh tai nạn điện. Ngoài 
ra, Công ty Điện lực Vĩnh Long 
còn cấp phát cho mỗi học viên 1 
quyển tài liệu tập huấn, 1 quyển 
cẩm nang tiết kiệm điện và an 
toàn điện.

Qua buổi tập huấn đã giúp cho 
các cán bộ phụ nữ nắm được một 
số kiến thức về sử dụng điện, từ 
đó trở thành những tuyên truyền 
viên tích cực phổ biến cho người 
dân trên địa bàn sử dụng điện 
tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, 
góp phần tiết kiệm chi phí cho 
gia đình, xã hội cũng như bảo vệ  
môi trường sống. 

Những năm qua, từ hiệu quả 
của các hoạt động phối hợp tuyên 
truyền của Công ty Điện lực Vĩnh 
Long với các tổ chức, đoàn thể 
chính trị-xã hội tại địa phương và 

[MỸ THU - MAI HOA]

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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Huyện Gò Quao sau 5 năm có dự án 
cung cấp điện cho đồng bào Khmer

Năm 2013, Dự án 
cấp điện cho các 
hộ dân chưa có 
điện chủ yếu là 
đồng bào dân tộc 
khmer ở tỉnh Kiên 

Giang, triển khai hoàn thành giai 
đoạn 1, với tổng số tiền đầu tư 
trên 198,3tỷ đồng, cung cấp điện 
cho hơn 9.000 hộ dân. 

Trên con đường lộ vào huyện 
Gò Quao, sừng sững những hàng 
cột điện vững chãi, thẳng tắp, 
nối liến đường dây điện vào từng 
thôn xóm, điểm tô thêm cho diện 
mạo mới của làng quê. 

 Có điện lưới quốc gia, nhiều 
cơ sở sản xuất, các làng nghề 
truyền thống phát triển mạnh 
mẽ, đa dạng các dịch vụ…, làm 
cho bộ mặt nông thôn thay đổi, 
nhộn nhịp và trù phú hơn. Người 
dân được hưởng quyền lợi về giá 
điện, chất lượng điện năng cũng 
như an toàn sử dụng.

 Anh Trần Hùng, ngụ ấp An 
Hòa, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò 
Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết, 
gia đình sống chủ yếu nhờ nghề 
mộc truyền thống. Trước đây 
chưa có điện, công việc rất vất vả 
do phải làm bằng thủ công từng 
các công đoạn để tạo ra sản phẩm 
tạo. Năng suất thấp, tốn rất nhiều 
thời gian và thu nhập không cao. 
Từ ngày được ngành Điện kéo 
điện lưới vào tận nhà mà không 
tốn bất cứ một khoản tiền nào, 
anh mạnh dạn đầu từ máy móc, 
thiết bị hiện đại. Anh nhận thêm 
nhiều đơn hàng sản xuất do quá 
trình gia công sản phẩm nhanh 
mà lại đẹp, thu nhập cao, lại có 
thời gian chăm sóc gia đình; cuộc 
sống thay đổi tích cực.

[DANH TÀI]

Công nhân Điện lực gắn đồng hồ điện cho hộ dân Khmer. 

Tại ấp 7 xã Vĩnh Hòa Hưng Nam; trước đây khi chưa có điện lưới 
quốc gia, nhiều hộ dân sử dụng điện câu đuôi, chất lượng điện áp 
không đảm bảo, giá không đúng quy định của Chính phủ. Người dân 
không thể dùng điện tưới tiêu phục vụ sản xuất được. Từ khi dự án 
cấp điện cho đồng bào Khmer hoàn thành, chất lượng điện tốt hơn, 
người dân có đủ điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, do 
đó hiệu quả và năng suất lao động tăng nhanh, đời sống hiện nay của 
người dân từng bước đổi thay. 

Ông Danh Ba ngụ tại xã Vĩnh Hòa Hưng Nam cho biết: “Trước đây 
khi chưa có điện, công việc làm nông rất khó khăn. Mỗi khi vào mùa trồng 
lúa, tôi phải nằm ở ngoài đồng canh lúa ít nhất gần một tháng từ khi lúc 
cắt lúa, gom lúa, rồi suốt lúa thu hoạch về nhà, mùa nước thì cực hơn, khổ 
lắm… Bây giờ nhờ có điện Nhà nước đầu tư trạm bơm, canh tác từ khâu 
bơm nước đồng loạt, đến khi thu hoạch có Nhà nước bao tiêu, bán lúa tại 
ruộng, có máy cắt lúa chạy bằng máy. Nhà nông bây giờ làm ruộng khỏe 
lắm máy chú ơi!”

Gia đình ông cũng vừa xây dựng xong một ngôi nhà thật khang 
trang tươm tất để vào dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Sau 5 năm hoàn thành, dự án cấp điện các hộ dân Khmer tỉnh Kiên 
Giang đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ nhất. Điện về đã tạo tiền đề 
phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng 
bào dân tộc, thúc đẩy nông thôn phát triển toàn diện, góp phần tăng 
năng suất cây trồng và các sản phẩm nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 
phát triển kinh tế đia phương.
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Sáng kiến 
hợp lý hóa sản xuất
[TRƯỜNG GIANG]  

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Anh Lê Chí Hợp bên chiếc xe do mình chế tạo

Nhận thấy việc thu hồi dây 
cáp điện gặp rất nhiều 
khó khăn nên anh Lê Chí 
Hợp, nhân viên Điện lực 
Lộc Ninh - Công ty Điện 
lực Bình Phước cùng các 

đồng nghiệp đã chế tạo thành công máy 
thu hồi dây cáp điện từ những bộ phận 
của xe máy cũ. Chiếc máy ra đời đã giúp 
tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cũng như 
giảm sức lao động cho công nhân điện.

Lưới điện tỉnh Bình Phước nói chung, 
huyện Lộc Ninh nói riêng được xây 
dựng từ lâu. Toàn bộ đường dây điện cao 
áp trên không thi công bằng cáp nhôm 
trần, nhiều năm qua lưới điện vận hành 
đôi khi xảy ra sự cố do cây cối gãy đổ 
vào đường dây. Kèm theo đó, đường 
dây hạ áp qua nhiều năm vận hành 
đã xuống cấp gây tổn thất điện năng. 
Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 
phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người 
dân, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện 
an toàn liên tục, Công ty Điện lực Bình 
Phước có chủ trương thay dần toàn bộ 
đường dây trần cao áp trên không bằng 
dây cáp bọc cách điện 24kV. Đồng thời 
cải tạo toàn bộ lưới điện hạ áp đã vận 
hành lâu năm và những đường dây hạ  
áp quá tải.

Năm 2015-2016, Điện lực Lộc Ninh 
đã thay cáp bọc cho hơn 60km đường 
dây cao áp được và 30km đường dây 
hạ áp. Năm 2017, Điện lực tiếp tục thay 
thêm 68km đường dây cao áp, 10km 
đường dây hạ áp và dự kiến đến năm 
2020 phải bọc hóa toàn bộ lưới điện, cải 
tạo toàn bộ đường dây hạ áp không đạt 
tiêu chuẩn vận hành an toàn. Để thực 

hiện chủ trương này, lực lượng công 
nhân của Điện lực Lộc Ninh đã thi công 
các công trình thay dây. Tuy nhiên trong 
quá trình thực hiện, công nhân gặp rất 
nhiều khó khăn khi thu hồi dây cáp điện 
cũ bằng phương pháp thủ công (bằng 
tay). Từ thực tế đó, đó, sau nhiều lần 
nghiên cứu, cuối năm 2015,  anh Lê Chí 
Hợp cùng đồng nghiệp đã chế tạo thành 
công máy thu hồi dây cáp điện từ chiếc 
xe máy cũ. Máy ra đời đã giúp việc thu 
hồi dây cáp điện được nhanh gọn hơn rất 
nhiều so với phương pháp thủ công.

Anh Hợp cho biết, cách chế tạo chiếc 
máy rất đơn giản. Trước hết dùng 2 bánh 
xe máy được liên kết với nhau trên trục 
ngang có đường kính 3cm, chiều dài 1m 
dùng làm bánh xe. Một bánh xe thứ ba 
có đường kính 20cm gắn vào khung xe 
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GIẢI PHÁP 
“CHẨN ĐOÁN - PHÒNG NGỪA 
GÓP PHẦN GIẢM 
THỜI GIAN CẮT ĐIỆN”

Máy đo chụp ảnh nhiệt từ xa sử dụng khi thực hiện giải pháp “Chẩn đoán - phòng 
ngừa góp phần giảm thời gian cắt điện

[BAN KT - THANH NGOAN]dùng để điều khiển xe lăn trên đường. 
Kế đến dùng vòng trục quay đặt trên 
2 bánh xe để cuốn dây cáp điện. Vòng 
trục này gồm 2 phần rời nhau có thể 
tháo ra dùng để gỡ cuộn dây cáp điện 
sau khi được cuộn vào vòng trục. Tiếp 
theo, dùng bộ phận máy xe máy có 
dung tích 70cc gắn cố định vào khung 
giữ 2 bánh xe nhằm truyền động hệ 
thống vòng quay thu dây. Bổ sung hệ 
thống nhông, xích, puly, dây curoa 
để truyền động lực của máy nổ làm 
vòng trục quay cuốn dây. Sau đó gắn 
bộ hộp số của máy xe gắn máy nhằm 
giúp tăng, giảm lực và tốc độ quay của 
vòng trục; đồng thời gắn một bộ phận 
cần gạt tăng, giảm dây curoa nhằm 
tháo và lắp vòng trục ra vào khung xe. 
Các bộ phận phụ kiện đi kèm gồm: 
Cần đạp máy nổ, thùng treo nhiên 
liệu, cần ga và tay cầm điều khiển xe 
được bố trí ở vị trí thích hợp.

Anh Hợp cho biết thêm, chiếc 
máy có giá thành rẻ (khoảng hơn 4 
triệu đồng/máy), dễ sử dụng, độ an 
toàn cao, gọn, nhẹ, vận chuyển dễ 
dàng trên mọi địa hình. Chiếc máy ra 
đời đã thay thế 20 người thu dây thủ 
công; rút ngắn thời gian lao động cũng 
như thời gian ngừng cấp điện để thi 
công thay cáp.

Sản phẩm xe máy thu hồi dây 
cáp điện của anh Lê Chí Hợp đã giúp 
Điện lực Lộc Ninh tiết kiệm hàng 
trăm triệu đồng trong thu hồi dây cáp. 
Sản phẩm đã đạt giải khuyến khích 
hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 
IV (năm 2016-2017).

Công ty Điện lực Sóc Trăng đã áp dụng giải pháp 
“Chẩn đoán - phòng ngừa góp phần giảm thời 
gian cắt điện” nhằm ổn định nguồn điện phục 
vụ sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp có dây 

chuyền sản xuất hiện đại.
 Giải pháp sử dụng thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ 

kết hợp với máy đo chụp ảnh nhiệt từ xa để kịp thời phát 
hiện các trường hợp rò - phóng điện, nhằm ngăn ngừa sự 
cố và góp phần giảm tổn thất điện năng, giảm thời gian mất 
điện của khách hàng. Ngoài ra, đối với các tiếp điểm, cách 
điện đã thực hiện kiểm tra phóng điệ n cục bộ và đo nhiệt 
độ từ xa đạt tiêu chuẩn vận hành có thể kéo dài thời gian 
bảo trì định kỳ lưới điện, góp phần giảm thời gian cắt điện.

Qua triển khai thực hiện giải pháp, từ cuối năm 2016 
đến nay, đã phát hiện nhiều vị trí khuyết tật lưới điện và 
kịp thời lập kế hoạch khắc phục. Áp dụng thực địa, kiểm 
tra phân tích kết quả cho thấy khi nhiệt độ mối nối lớn hơn 
750C thì triển khai khắc phục ngay, còn nếu nhiệt độ nhỏ 
hơn 750C thì theo dõi và lập kế hoạch khắc phục kịp thời. 
Với công tác kiểm tra phóng điện bề mặt thiết bị nếu kết 
quả ghi nhận > 30dB thì triển khai khắc phục ngay, nếu 
kết quả ghi nhận < 30dB thì theo dõi và lập kế hoạch khắc 
phục kịp thời. Qua đó đã góp hạn chế giảm thời gian và số 
lần mất điện đối với khách hàng mức thấp nhất có thể.
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa 

Thời gian qua, Tổng 
công ty Điện lực miền 
Nam (EVN SPC) luôn 
đồng hành với các địa 
phương thuộc địa bàn 

quản lý thực hiện công tác đền 
ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia 
đình chính sách, gia đình nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ngày 16/5/2018, EVN SPC và 
Công ty Điện lực Trà Vinh (PC 
Trà Vinh) phối hợp với Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức lễ 
trao tặng 13 căn nhà tình thương, 
tình nghĩa (trước đó đã trao 07 
căn nhà) cho các hộ nghèo, gia 
đình chính sách tại xã Định An 
và Hàm Giang, huyện Trà Cú 
và các xã: Mỹ Cẩm, An Trường, 
Huyền Hội, Đại Phước, Đúc Mỹ, 
Bình Phú, huyện Càng Long. Mỗi 
căn nhà được EVN SPC hỗ trợ 50 
triệu đồng. 

Đến dự Lễ trao nhà có ông 
Trần Việt Hoàng - Phó Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
Trà Vinh; bà Dương Thị Ngọc 
Thơ - Phó Giám đốc sở Lao động 
– Thương binh – Xã hội tỉnh; 
ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ 
tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN 
SPC; ông Nguyễn Thanh Long - 
Giám đốc PC Trà Vinh; đại diện 
chính quyền huyện Càng Long  
và Trà Cú. 

Được trao tặng nhà đợt này là 
những gia đình thương binh, liệt 
sỹ, có công với cách mạng đang 
sống tạm bợ trong nhà tranh tre, 
mái lá bị dột nát, hư hỏng không 
có điều kiện để sửa chữa, xây 
dựng nhà ở mới.

“Chương trình xây dựng nhà 
tình nghĩa, tình thương đã được 
EVN SPC thực hiện trong nhiều 

Lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Trà Vinh. 

Thanh Trúc

năm qua. Trong năm 2018, EVN SPC tiếp tục hỗ trợ 20 căn nhà tại 
tỉnh Trà Vinh. Đây là tấm lòng của hơn 22 ngàn CBCNV EVN SPC 
cùng chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, giúp họ có mái ấm che nắng, 
che mưa; yên tâm lao động, phát triển kinh tế,” Chủ tịch kiêm Tổng 
Giám đốc EVN SPC Nguyễn Văn Hợp chia sẻ. 

Tại lễ trao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Phiên, 80 tuổi, ngụ tại 
ấp 8, Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, là con liệt sỹ, bị tai biến; chồng bà 
82 tuổi cũng bị tai nạn gãy xương đùi, chỉ ngồi một chỗ, bà Phiên với 
giọng yếu ớt xúc động cảm ơn ngành Điện và chính quyền địa phương 
đã quan tâm giúp gia đình bà có được căn nhà mơ ước từ bấy lâu nay.

Bà Nguyễn Hồng Vân - Trưởng phòng Lao động – Thương binh – 
Xã hội huyện Càng Long, cho biết các gia đình được nhận nhà đều 
là những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa xuống 
cấp, dột nát. Với sự quan tâm của hỗ trợ kịp thời của ngành Điện đã 
giúp bà con thỏa ước mơ có mái ấm khang trang.

Cũng tại buổi lễ trao nhà, PC Trà Vinh và đại diện các đoàn thể tại 
địa phương đã trao tặng những phần quà cho các gia đình.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Trà Vinh đã tặng Bằng khen cho tập 
thể Tổng công ty Điện lực miền Nam vì đã có thành tích đóng góp 
Quỹ an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh 
(1992 - 2017).
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Lễ trao nhà Đại đoàn kết cho ông Phan Minh Hoàng, ấp 4, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.̀

“Mùa mưa con tôi 
không phải tránh dột khi học bài”

Đó là lời nói đầy xúc động của ông Phan Minh Hoàng, ấp 4, xã Trung An, TP.Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang tại buổi lễ nhận nhà Đại đoàn kết do Tổng Công ty Điện lực 
miền Nam (EVN SPC) tài trợ.

Căn nhà Đại đoàn kết trao cho gia 
đình ông Hoàng là căn nhà thứ 6 
mà Tổng Công ty Điện lực miền 
Nam đã phối hợp với Báo Công 
an Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 
trong 03 năm qua, góp phần chia 

sẻ, giúp những hộ gia đình nghèo có được mái ấm 
che nắng, che mưa.

Tại lễ trao nhà, ông Hoàng xúc động nói:  “Không 
biết nói gì hơn, xin cảm ơn ngành Điện, Báo Công 
an và chính quyền địa phương đã xem xét đến hoàn 
cảnh khó khăn, đơn chiếc  của tôi, giúp đỡ gia đình 
có được căn nhà ấm áp. Mùa mưa con tôi không 
phải tránh dột khi học bài, giúp tôi an tâm lao động, 
nuôi con ăn học để vươn lên thoát nghèo”.

Cũng tại buổi lễ này, EVN SPC, Báo Công an, 
Công ty Điện lực Tiền Giang và và Hội chữ thập 
đỏ Sen Việt trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu 
cho gia đình cho anh Hoàng và trao tặng 50 phần 
quà cho các hộ nghèo thuộc ấp 04, xã Trung An,  
TP. Mỹ Tho.

Những năm qua, bên cạnh nỗ lực đảm bảo cung 
cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, sinh hoạt của 
Nhân dân tại các tỉnh, thành và biên giới, hải đảo 
thuộc khu kinh tế trọng điểm phía Nam,  EVN SPC 
còn hướng đến mục tiêu là doanh nghiệp vì cộng 
đồng, luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động an 
sinh, xã hội; hỗ trợ kinh phí xây dựng hàng trăm 
căn nhà tình nghĩa, tình thương tặng các hộ gia đình 
chính sách, hộ có công cách mạng và các hộ nghèo 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

[QUỐC SƠN]  
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Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp 

Ngày 21/5/2018 Tổng công ty Điện lực 
miền Nam đã khai giảng lớp quản lý 
doanh nghiệp dành cho lãnh đạo, quản 
lý cấp 4. Khóa học này nhằm trang bị 
những kiến thức, kỹ năng, phương 
pháp quản lý điều hành doanh nghiệp; 

xây dựng phong cách, hình ảnh cho đội ngũ lãnh 
đạo, quản lý điều hành. Đối tượng đào tạo là Giám 
đốc, Phó Giám đốc Điện lực; Trưởng phòng, Phó 
trưởng phòng Công ty Điện lực và tương đương của 
các đơn vị thành viên chưa tham gia chương trình 
đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 4 trong các 
năm 2015, 2016, 2017 và các đối tượng thuộc diện 
quy hoạch vào các vị trí trên.

Chương trình quản trị doanh nghiệp là một trong 
những nội dung đào tạo của Tổng công ty nhằm 
“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” theo kế 
hoạch thực hiện Chủ đề năm 2018 tại Nghị quyết 

số 424/NQ-HĐTV ngày 29/12/2017 của Hội đồng 
thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đây là lớp học thứ 3 trong tổng số 8 lớp được 
triển khai theo kế hoạch đào tạo được Tổng công 
ty Điện lực miền Nam phê duyệt tại Quyết định số 
5115/QĐ-EVN SPC ngày 29/12/2017.

Nội dung học tập gồm 02 phần lý thuyết và kiến 
thức thực tế với nội dung giảng dạy luôn được cập 
nhật theo tình hình thực tế. Phần lý thuyết gồm: 
Kỹ năng lãnh đạo; Quản trị nguồn nhân lực, sản 
xuất, hành chính, truyền thông; Kỹ năng giao tiếp 
và dịch vụ khách hàng; Tài chính doanh nghiệp; 
Văn hóa doanh nghiệp; Kiến thức pháp luật. Phần 
kiến thức thực tế của EVN SPC gồm các nội dung 
liên quan đến Chiến lược phát triển EVN SPC, kỹ 
năng lãnh đạo, các lĩnh vực đầu tư xây dựng, kỹ 
thuật, an toàn, kinh doanh và tham quan thực tế tại 
các đơn vị.
Phương Diệp

Anh Lê Công Truyền - Hội Trưởng Hội Cựu chiến binh PC Bình Thuận lần 
thứ 3 tình nguyện hiến máu.

PC Bình Thuận: 
Ngày hội hiến máu tình nguyện 

Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) đã phối hợp với Bệnh viện 
tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018 với gần 150 đoàn 
viên công đoàn tham gia.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm 
bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội và đời sống nhân dân, PC Bình Thuận 

luôn xác định việc thực hiện các hoạt động an sinh 
xã hội đối với cộng đồng là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng. Đơn vị cũng nâng cao nhận thức của 
CBCNV và đoàn viên thanh niên về mục đích, ý 
nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, tuyên 
truyền vận động tham gia hiến máu tình nguyện, sẻ 
chia giọt máu nghĩa tình góp phần đem lại sự sống 
cho người bệnh.

Trong Ngày hội hiến máu tình nguyện đã có gần 
150 đơn vị máu được hiến tặng và sẽ được chuyển 
đến bệnh viện tỉnh phục vụ nhu cầu truyền máu 
cho các bệnh nhân.

Đây chính là món quà ý nghĩa mà tập thể 
CBCNV Công ty mang đến cho cộng đồng - "Mỗi 
giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

TIN VẮN

Kim Tuyến

Thực hiện Chủ đề năm 2018 của EVN “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”
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Người công nhân 
giàu kinh nghiệm
[LÊ VĂN TÁM – HUỲNH MINH CHÁNH]

Với hơn 40 năm đóng góp cho ngành Điện, kể từ khi đất nước hoàn toàn giải 
phóng cho đến ngày hôm nay, ông Trần Hữu Trí - một công nhân giàu kinh 
nghiệm của Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) là một tấm gương sáng về 
tính cần cù lao động, cần mẫn cống hiến cho công việc, dành cả cuộc đời cho 
cây kìm, cây vít, can dầu… cùng các đồng nghiệp trải qua biết bao gian truân 
khó nhọc với tâm huyết đem nguồn sáng cho mọi nhà.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, mới 15 
tuổi, ông xin vào làm việc tại Nhà máy 
đèn Cà Mau. Khi miền Nam giải phóng, 
Trung tâm Điện lực Cà Mau thành lập và 
ông trở thành một công nhân vận hành 

máy phát Diesel tại đây. Qua hơn 40 năm đóng góp 
cho ngành Điện, ông đã cùng các đồng nghiệp trải 
qua biết bao gian truân khó nhọc từ xây dựng phát 
triển đến vận hành lưới điện… tất cả tưởng chừng 
như không thể vượt qua nổi, nhưng với tâm huyết 
ông đã thể hiện ý chí và nghị lực để vươn lên.

Gắn bó với ngành Điện Cà Mau khi mới thành 
lập, từ khi tham gia vận hành các máy phát như 
SACM 625 kVA, máy CAT 400 kW, máy EGM 200 
kW, cho đến khi vai vác sào thao tác, tay đeo găng, 
chân mang ủng hướng dẫn cho các thế hệ sau, hệ 
thống lưới điện ở Cà Mau ông rõ như chỉ bàn tay. 

Với bản chất anh thợ điện nông dân, ông Trí 
sống rất gần gũi, thân thiện, hòa đồng với mọi người 
chính vì thế mà ông được nhiều khách hàng, người 
dân quý mến. Đây là một lợi thế và cũng là mặt tích 
cực của ông mà anh em công nhân noi theo.

Trước đây khi công tác ở Đội dường dây, Tổ 
trưởng sản xuất kiêm an toàn vệ sinh viên. Ông 
thường xuyên tham gia xử lý những tính huống 
phức tạp. Ở Thành phố Cà Mau có hẻm Chùa 
Khmer - nơi có nhiều đồng bào Khmer sinh sống, 
thường xảy ra gây hấn với cư dân khác đến. Có lần 
anh em công nhân vào thay trụ điện, vài người dân 
ở đây ngăn cản thi công. Biết chuyện, anh Trí đến 
gặp bà con giải thích, vận động. Sau công tác dân Chân dung công nhân Trần Hữu Trí

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
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CÔNG NHÂN GIỎI TAY NGHỀ, 
TỐT ĐẠO ĐỨC
[NGUYÊN HỒNG]

Bén duyên với ngành Điện từ năm 2001, anh Phan Công 
Minh, sinh năm 1979 đến từ quê hương xã Mỹ Hạnh 
Nam-huyện Đức Hòa,tỉnh Long An là tổ trưởng vận hành 
- Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm thuộc Điện lực 
Bàu Bàng, Công ty Điện lực Bình Dương.  Anh Minh luôn 

cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nghiêm túc tuân thủ 
đúng các quy trình, quy định  về an toàn, nhiệt tình năng nổ trong 
công việc, nỗ lực học hỏi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho bản 
thân cũng như chia sẻ với đồng nghiệp, từ đó tay nghề ngày càng 
được nâng cao.

Trải qua quá trình phấn đấu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chuyên môn và đoàn thể, năm 2015 anh Minh được đứng vào hàng 
ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, là một đảng viên đầy nhiệt huyết, 
lập trưởng tư tưởng vững vàng và được tập thể Chi bộ tín nhiệm,  
tin tưởng.  

Anh Minh còn là Tổ trưởng Tổ Công đoàn của Đội quản lý vận 
hành đường dây và trạm, luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn 
thể, phong trào cũng như vận động anh em trong đơn vị tham gia. 
Anh luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên đồng nghiệp khi gặp khó 
khăn trong trong việc cũng như cuộc sống, tham gia góp ý đảm bảo 
quyền lợi chính đáng của anh em trong đơn vị.

Với những nỗ lực và cống hiến trong công tác, những năm qua 
anh Minh đã được khen tặng các danh hiệu: Lao động tiên tiến nhiều 
năm liền, Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016, Bằng khen của UBND 
tỉnh Bình Dương năm 2017, Bằng Lao động sáng tạo năm 2017.

Từ việc giỏi tay nghề và có đạo đức tốt, với những việc làm cụ 
thể, hành động thiết thực, anh Minh luôn được sự tín nhiệm, yêu 
quý của đồng nghiệp, là hình ảnh tốt phản ánh việc thực hiện nét 
Văn hóa doanh nghiệp với tấm gương người tốt việc tốt của đơn vị.

Anh Phan Công Minh (thứ 6 từ trái qua) tham gia thực hiện công trình thanh niên

vận của ông, người dân vui 
vẻ và còn hỗ trợ công nhân  
Điện lực. 

Cầm trên tay Kỷ niệm 
chương của ngành Điện 
ông cảm động nói: “Bây giờ 
tôi nghỉ hưu cũng thỏa lòng 
rồi. Mấy chục năm cống hiến 
nay đã được ghi nhận công lao 
bằng cái này”. Tay ông chỉ 
vào Kỷ niệm chương cười 
tươi rói - đó là một sự thoả 
mãn quá nỗi bình thường 
và đơn giản với một người 
hơn 40 năm khoác áo công  
nhân điện.

Gặp lớp trẻ chúng tôi ông 
mừng lắm, anh em cũng rất 
thích nghe ông kể chuyện 
về quá trình hình thành 
và phát triển của Công ty, 
chuyện trên công trường 
những ngày đầu mới thành 
lập: “Tụi bây giờ sướng biết 
bao nhiêu,trang thiết bị đầy 
đủ, máy móc hiện đại. Hồi 
trước tụi anh cực lắm, học 
hết lớp 5 là vô làm công nhân 
tới giờ, quần áo lúc nào cũng 
lấm lem dầu nhớt, nghề dạy 
nghề thôi có trình độ gì đâu, 
muốn đi học thêm cũng không 
được, nhưng mà vui lắm, máy 
nào hư cũng sửa được,” ông 
vừa nói vừa cười một cách  
hào sảng.

Sự đóng góp của ông 
cũng là thước đo giá trị cuộc 
đời ông với ngành Điện 
Cà Mau, trải qua bao khó 
khăn, vất vả, ông vẫn cùng 
anh em bám trụ, vẫn nỗ lực 
cống hiến. Mong rằng các 
thế hệ công nhân PC Cà 
Mau hiểu được giá trị những 
khó khăn mà ông Trí và các 
đồng nghiệp đả trải qua, từ 
đó cố gắng nỗ lực hơn trong 
công việc, để xứng đáng với 
những nền tảng của thế hệ 
đi trước để lại.

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

32      BẢN TIN EVN SPC THÁNG 5/2018



Người nông dân vất vả trên đồng,
Mùa khô đói nước,
Mùa mưa lũ đói lòng.

Công nhân (điện) vất vả nhiều công       
Mùa khô lo phụ tải tăng dòng,
Trước khi mưa về lo bảo trì lưới điện.

Cái khổ của người nông dân,
Cái khó của người công nhân,
Biết sao cân, đong, đo, đếm,…!

Để được mùa bội thu nặng ký. 
Để có dòng điện tròn không hao phí.  
Người nông dân, người công nhân đều vất vả.

Và thành quả - nụ cười trên môi.
Mùa vàng hạt ngọc, ánh sáng niềm tin.
Hòa vào hạnh phúc nhỏ nhoi,
Của gia đình,
Anh nông dân, người thợ điện.

Dòng điện tỏa sáng muôn nơi
Giọt hồng chia sẻ cứu người lâm nguy.
 
Bạn ơi hiến máu cùng đi
Nhiều người gặp bệnh hiểm nguy đang chờ
Bài học từ thuở còn thơ
Bí – Bầu khác giống nhưng chung một giàn.
 
Sẻ chia một giọt máu đào
Trao niềm hy vọng cứu bao cuộc đời
Ta đi hiến máu cứu người
Nghĩa cử cao đẹp không gì quý hơn.
 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Máu đào chia sẻ sẵn sàng nơi nơi
Xã hội thêm những nụ cười
Chúng tôi mãi mãi sáng ngời niềm tin.

Mùa khô - mùa mưa

Giọt hồng EVN

Phùng Minh Đức

Minh Phúc

Tháng Năm con nhờ về Người
Lung lính ánh sáng nụ cười tương lai
Bác “cho” con đến ngày mai
Đôi chân vững bước lên đài vinh quang.
Dựng xây non nước đàng hoàng
Noi gương truyền thống sử vàng cha ông
Kết tình giai cấp công - nông
Nguyện đi theo Đảng một lòng thủy chung.
Qua thời gian khó mông lung
Hôm nay đất nước cùng chung nhịp đời
Nông thôn, thành thị rạng ngời
Tinh thần đổi mới một lời trước sau.
Nhớ Người con nguyện cùng nhau
Rèn tâm, luyện trí đi đầu làm gương
Kết đoàn đồng nghiệp thân thương
Quyết tâm xây dựng quê hương đẹp giàu./.

Nhớ Người

Lê Xuân Thái

THƯ GIÃN
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