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Năm 2018 hệ thống điện miền Nam vẫn 
chưa tự cân đối nguồn cung cấp điện, 
nhận công suất cao từ miền Bắc và miền 
Trung qua đường dây 500 kV. Do vậy, 
tính ổn định nguồn điện phía Nam vẫn 

còn phụ thuộc tình hình chuyển tải điện năng qua 
hệ thống lưới điện 500kV, những khó khăn chủ yếu 
là vấn đề cấp điện cao điểm các tháng mùa khô 
(khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6) khi phụ 
tải tăng cao do sản xuất, sinh hoạt trong thời tiết 
nắng nóng. Mục tiêu hàng đầu trong năm 2018 của 
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) là 
đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, 
xã hội, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của nhân 
dân trên toàn địa bàn quản lý cung cấp điện.

Để đảm bảo  theo mục tiêu, ngay từ cuối năm 
2017, Tổng công ty đã chủ động triển khai các 
phương án cung cấp điện, chỉ đạo các đơn vị hoàn 
tất kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô và cả năm 
2018; rà soát nguồn và lưới điện phân phối trên địa 
bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam; bố trí nguồn vốn 
và thực hiện xây dựng, sửa chữa lớn lưới điện; lập 
kế hoạch cung cấp điện năm 2018; phương án cung 
cấp điện khi hệ thống mất cân đối cung cầu  của 
Tổng công ty, Công ty Điện lực và các đơn vị Điện 
lực nhằm bảo đảm vận hành lưới điện an toàn, 
cung cấp điện ổn định.

Các Công ty Điện lực chủ động liên hệ với các 
cơ quan chức năng tại địa phương xác định khu vực 
có phụ tải thường tăng đột biến, nhu cầu điện cấp 
bách, đảm bảo điện cho nuôi tôm, tưới tiêu, chống 
hạn, phục vụ nước sạch sinh hoạt; tăng cường kiểm 
tra hành lang lưới điện, trạm biến áp. 

Thực tế vận hành hệ thống điện miền Nam thời 
gian qua cho thấy, tình trạng đầy, quá tải đường 
dây và trạm biến áp 110kV vẫn xảy ra tại một 
số khu vực có phụ tải công nghiệp tập trung cao 
như Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Một số 
khu vực nuôi tôm tại vùng ven biển ĐBSCL phát 
triển nhanh chóng, không theo quy hoạch làm ảnh 
hưởng đến chất lượng điện năng, làm tăng tổn thất 
điện năng và nhất là chưa an toàn sử dụng điện  
trong Nhân dân.

Triển khai các biện pháp cụ thể, EVN SPC yêu 
cầu các Công ty Điện lực phải xây dựng phương án 
giám sát sử dụng điện, huy động nguồn phát riêng 
đối với khách hàng sản lượng lớn, sử dụng thông tin 
đo ghi từ xa để phục vụ cho công tác giám sát sử dụng 
điện. Bên cạnh đó, các Điện lực địa phương thực 
hiện chặt chẽ kế hoạch cung cấp điện cho khách 
hàng là doanh ngiệp sản xuất sắt thép, xi măng và 
khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn (ghi điện từ 2 
phân kỳ trở lên); làm việc với khách hàng về nhu 
cầu dùng điện, khả năng tiết giảm, huy động nguồn 
riêng. Ngoài ra rà soát, đề xuất các phương án tiết 
giảm nhu cầu điện trong trường hợp xảy ra sự cố lưới 
điện gây mất cân đối cung - cầu điện trên toàn hệ 
thống điện miền Nam hoặc xảy ra cục bộ trong từng  
khu vực quản lý.

Mặt khác, để giải quyết cấp điện cho các khu 
vực có mức tăng trưởng phụ tải cao, trong quý 
I/2018 EVN SPC nỗ lực để hoàn thành đóng điện 
29 công trình lưới điện 110kV tại 21 tỉnh/thành phía 
Nam và xây dựng các lộ ra 22kV để kịp thời khai 
thác đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành của các 
trạm biến áp 110kV. 

Công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo trì trạm, lưới 
điện được duy trì và tích cực triển khai để bảo đảm 
hệ thống lưới điện tại các khu vực thường có đột 
biến về phụ tải vận hành trong mùa khô đảm bảo 
yêu cầu vận hành ổn định nhất; thực hiện kịp thời 
các biện pháp san tải, cân, đảo pha, hoán đổi máy 
biến áp để tăng cường khả năng cấp điện. Thường 
xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, hệ thống rơle bảo 
vệ, rơle sa thải phụ tải F81 tại trạm biến áp 110kV, 
hành lang an toàn lưới điện cao áp để kịp thời phát 
hiện và ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố, nâng cao 
độ tin cậy cung cấp điện. Đảm bảo hệ thống thông 
tin liên lạc và hệ thống giám sát vận hành liên tục 
và ổn định.

Trung tâm Điều hành SCADA của EVN SPC 
bố trí trực theo dõi tình hình vận hành hệ thống 
SCADA; tiếp nhận thông tin và phối hợp Công ty 
Lưới điện cao thế miền Nam và các Công ty Điện 
lực 21 tỉnh - thành phố điều hành xử lý sự cố trên hệ 
thống SCADA/DMS, hệ thống điều khiển xa. Trung 
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EVN SPC tăng cường các hoạt động 
đảm bảo cung cấp điện mùa khô 
[Ban QHCĐ]
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tâm đã xây dựng kế hoạch, phương án xử lý sự cố, 
nhanh chóng khắc phục các vấn đề về kênh truyền 
SCADA; bảo đảm kết nối các trạm biến áp và các 
thiết bị có giám sát điều khiển trên lưới. Đặc biệt, 
phải bảo đảm hệ thống SCADA vận hành liên tục 
và ổn định, thường xuyên giữ liên lạc với Trung tâm 
Điều độ hệ thống điện miền Nam, làm một đầu mối 
trong việc tiếp nhận thông tin, để từ đó cung cấp kịp 
thời cho phòng điều độ tại các Công ty Điện lực khi 
có hiện tượng bất thường, sự cố mất điện trên hệ 
thống điện...

Tổng đài 19009000 và 19001006 của Trung tâm 
Chăm sóc khách hàng đã sẵn sàng tiếp nhận toàn 
bộ thông tin báo mất điện của khách hàng và đảm 
bảo thông tin kịp thời đến khách hàng khi có trường 
hợp ngừng giảm điện cung cấp điện bất thường, có 
phương án nhanh chóng phối hợp xử lý với các Đơn 
vị Điện lực để khôi phục cấp điện lại cho khách 
hàng trong thời gian sớm nhất.

Mặc dù chủ động triển khai và tăng cường và 
các giải pháp  cung cấp điện an toàn, ổn định trong 
mùa khô cũng như cả năm 2018, EVN SPC rất cần 
sự chung tay “sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” từ 
các tổ chức, cá nhân và cộng đồng theo chỉ đạo của 

Chính phủ tại chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 8 năm 2017 
“Về việc tăng cường Tiết kiệm điện”, trong đó: Các 
doanh nghiệp sản xuất, đặt biệt là các doanh nghiệp 
sản xuất sắt, thép, xi măng... cần cân đối bố trí lịch 
sản xuất theo hướng tăng cường sử dụng điện trong 
giờ thấp điểm; đầu tư các trang thiết bị sản xuất 
tiết kiệm năng lượng và có hiệu suất cao; bố trí kế 
hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động 
các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như các 
máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí... vào 
giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt 
động không tải. Đối với cơ quan, công sở, xây dựng 
các quy định về sử dụng điện tiết kiệm và các thành 
viên của  đơn vị đều tuân thủ xem như là nhiệm vụ 
của cá nhân đối với đơn vị; 

Đối với người dân sử dụng điện sinh hoạt, lựa 
chọn thiết bị tiết kiệm điện có nguồn gốc rõ ràng, 
có dán nhãn năng lượng; điều chỉnh thói quen sử 
dụng theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng lúc, đúng chỗ, 
đúng cách và đúng nhu cầu”... là những giải pháp 
giúp tiết kiệm điện năng và sử dụng điện an toàn  
trong gia đình, đặc biệt hiệu quả cao trong mùa 
nắng nóng.

Công nhân Điện lực bảo trì lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.
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Cây đại thụ 
ngành Điện phía Nam

Ông Bùi Văn Lưu (trong ngành Điện 
thường gọi thân mật “Chú Hai Lưu”) 
là một cán bộ lãnh đạo kỳ cựu, trên 70 
năm tuổi Đảng, đã có nhiều đóng góp 
tích cực, quyết định cho sự phát triển 

ngành Điện miền Nam nói chung và Tổng công ty 
Điện lực miền Nam nói riêng. Cuộc đời và sự nghiệp 
của chú qua chặng đường trên 17 năm gắn bó với 
ngành Điện trên cương vị Giám đốc, với một mục 
tiêu duy nhất là đủ điện cho phía Nam phát triển, 
là một tấm gương sáng, mẫu mực mà hầu hết đồng 
nghiệp nhiều thế hệ đều dành cho chú sự trân trọng, 
yêu thương như là cây cao bóng cả của ngành Điện  
Việt Nam.

 Những thành tích của chú trong suốt quá trình 
công tác, tham gia cách mạng đã được Đảng, Nhà 

nước ghi nhận và biểu dương với nhiều danh hiệu 
cao quý mà khó ai có thể theo kịp: Huân chương 
chiến thắng hạng Ba, Huân chương kháng chiến 
chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng 
Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huy hiệu 
Thành đồng Tổ quốc, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng…

Từ năm 1978 đến nay, trải qua biết bao khó 
khăn, thử thách, dù ở cương vị công tác hay khi đã 
nghỉ hưu, chú cũng đều nỗ lực hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao, luôn nhiệt huyết, đóng góp 
tích cực cho ngành Điện. Đặc biệt, trong 17 năm 
với cương vị là người đứng đầu đơn vị, chú đã nỗ lực 
cố gắng cùng với tập thể lãnh đạo đề ra các mục tiêu 
và giải pháp phù hợp với từng thời kỳ để triển khai 
có kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhớ lại từ năm 1978, sau hơn 20 năm tập kết, 

[Ban QHCĐ]

Lãnh đạo ngành Điện chúc thọ chú Bùi Văn Lưu - Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực 2 tròn  92 tuổi
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học tập, lao động ở miền Bắc, chú Lưu 
đã trở về đảm nhận cương vị quản 
lý, tổ chức ngành Điện phía Nam 
với những bộn bề khi miền Nam vừa 
hoàn toàn giải phóng. Trong những 
hoàn cảnh khó khăn về nguồn vốn và 
với tầm nhìn rộng về khả năng phát 
triển cùng nhu cầu sử dụng điện năng 
của khu vực phía Nam, chú đã lãnh 
đạo Công ty Điện lực 2 nỗ lực bền bỉ, 
chắt chiu từng đồng vốn cho dự án 
phát triển nguồn và lưới điện để điện 
được đến cho vùng sâu miền Đông 
Nam bộ, miền Tây Nam bộ, góp phần 
đem lại ánh sáng văn minh cho người 
dân vùng kháng chiến xưa, vùng xa…

Quá trình đào tạo đội ngũ với hoài 
bảo xây dựng nguồn nhân lực cho 
nhiệm vụ phát triển nguồn sáng đất 
phương Nam, những người kế nhiệm 
cùng lực lượng cán bộ, nhân viên Công 
ty Điện lực 2, nay là Tổng công ty 
Điện lực miền Nam tiếp tục thực hiện 
hoài bảo của chú với tinh thần trách 
nhiệm và tâm huyết, đã và đang phục 
vụ cung cấp điện hiệu quả góp phần 
quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã 
hội của các tỉnh, thành phố phía Nam.

Đến ngày 14 tháng 3 năm 2018, 
chú đã tròn 92 tuổi, dù đã vượt trên 
tuổi cửu thập siêu thọ, nhưng chú luôn 
quan tâm, theo dõi và vui mừng với 
những bước tiến của đội ngũ CBCNV 
ngành Điện miền Nam và cả nước; 
nhất là luôn đau đáu và còn nguyên 
nỗi lo về việc cung cấp điện cho sự 
phát triển của đất nước trong bối cảnh 
nhu cầu điện tăng cao, ngành Điện 
phải nỗ lực vượt qua nhiều trở ngại 
trong đầu tư nguồn và lưới điện…

Tập thể CBCNV Tổng công ty miền 
Nam sẽ duy trì, giữ vững và phát huy 
thành quả mà chú Bùi Văn Lưu cũng 
như các thế hệ lãnh đạo khác đã gầy 
dựng lên cho Tổng công ty trong suốt 
những năm qua và sẽ tiếp tục thực 
hiện tốt những căn dặn, hoài bảo của 
chú; mong muốn chú tiếp tục dõi theo 
từng bước phát triển của Tổng công 
ty, luôn bên cạnh, đóng góp ý kiến để 
xây dựng Tổng công ty ngày càng phát 
triển bền vững. 

Bơi lội - Kỹ năng 
phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn  
[nguyễn Hồng Quân]

Thực tiễn những năm qua cho thấy, thiên tai bão, lũ xảy 
ra với cường độ ngày càng mạnh hơn, diễn biến phức tạp 
trên phạm vi rộng, nên việc cơ động lực lượng, phương tiện 
để ứng phó và khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, lực lượng tại chỗ trên các địa bàn, tuy đã 
được huy động kịp thời, nhưng do trình độ, khả năng có 
hạn, nên hiệu quả trong xử lý các tình huống về thiên tai và 
tai nạn chưa cao, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ ở những 
tình huống và địa bàn phức tạp. Vì vậy, cần đẩy mạnh công 
tác huấn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng thực 
hành trong phòng, chống thiên tai và tìm, kiếm cứu nạn 
(PCTT & TKCN) cho lực lượng xung kích trên địa bàn.

Đối với lực lượng xung kích, ngoài tay nghề, kiến thức 
về an toàn, cần chú trọng huấn luyện, phổ biến các kiến 
thức phổ thông về: Thiên tai và công tác PCTT; cách thức 
chằng chống, neo cột nhà cửa, kho tàng, biết sử dụng một số 
nút thắt dây, mối nối dây…; phương pháp sơ cứu, cấp cứu 
người bị nạn trong điều kiện bão, lụt, thảm họa. Kỹ thuật 
di chuyển trên sông nước bằng các phương tiện thông dụng 
(ghe, thuyền, vỏ lãi...) đồng thời tổ chức huấn luyện bơi lội 
cho các thành viên của lực lượng xung kích.

Bơi lội là một trong những kỹ năng cần thiết trong cuộc 
sống mà các thành viên của lực lượng xung kích phải được 
trang bị càng sớm càng tốt. Đặc biệt là ở khu vực miền Tây 
Nam bộ, được mệnh danh là vùng sông nước thì việc nắm 
vững kỹ năng bơi lội (hay nói nôm na là biết bơi) là rất quan 
trọng, có khi quyết định sự sống còn của cá nhân khi phải 
vượt qua vùng trũng, ngập nước.    

Bơi lội còn là một môn thể thao nhân đạo. Vì khi hữu sự, 
biết bơi chẳng những tự giúp mình vượt qua hiểm nguy, mà 
còn có thể giúp đỡ những người khác khi lâm vào những 
tình huống như bị chìm xuồng, đuối nước… Mặt khác, bơi 
lội không những giúp ta rèn luyện kỹ năng sống mà còn 
nâng cao sức khỏe nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng 
như sẵn sàng thực hiện tốt yêu cầu của cấp trên khi xảy ra 
thiên tai, bão lũ. 
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Phát huy vai trò nữ giới 
cùng với mục tiêu phát triển 
của EVN SPC

Nữ tướng nơi cơ quan

Trong thời đại mới, phụ nữ không chỉ giữ vai 
trò nội tướng gia đình, mà còn trở thành nữ 
tướng của nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh 
nghiệp. Đại điện của EVN SPC chia sẻ, để 

phát huy tối đa vai trò, năng lực, sứ mệnh của nữ 
giới, thông qua Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” luôn tạo 
điều kiện cho các nhân lực nữ được chăm lo và phát 
triển toàn diện trong môi trường làm việc và cả khi 
trở về với mái ấm nhỏ.

Trong năm 2017, nhiều chính sách nhằm phát 
huy vai trò lãnh đạo nữ được thực hiện như: Ưu 
tiên lựa chọn quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, nâng 
cao năng lực lãnh đạo của nữ giới. Ngoài ra, lực 
lượng nữ được đào tạo nâng cao kỹ năng, tham gia 
công tác quản lý các ban, đoàn thể trong đơn vị…

[Bông Mai]

Hội nghị tổng kết vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới của Tổng công ty Điện 
lực miền Nam (EVN SPC) diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng 
nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8-3.

Định hướng của Tổng công ty trong thời gian tới 
là tiếp tục ổn định và cải thiện đời sống vật chất, 
tinh thần của lao động nữ, phát huy vai trò của nữ 
giới trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là vai trò tham gia 
lãnh đạo và tham mưu trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh của đơn vị.

Nội tướng giữ nếp nhà
Mục tiêu Hội nghị hướng đến với thiên sứ làm 

vợ, làm mẹ, giữ nếp nhà bình yên. Lao động nữ 
của EVN SPC được đồng cảm, thấu hiểu qua chính 
sách hỗ trợ cân bằng giữa công việc và đời sống gia 
đình, bao gồm: Tạo điều kiện làm việc linh hoạt cho 
lao động nữ trong thời kỳ thai sản, nuôi con nhỏ 
dưới 3 tuổi; được bổ sung điều khoản “Vợ sinh con: 
Chồng được nghỉ thêm 1 ngày so với quy định”, 
thêm quyền lợi cho nhân lực nữ…

Hội thi Nét đẹp Phụ nữ ngành Điện do EVN SPC tổ chức
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SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Trong nỗ lực xây dựng nông thôn 
vùng cao ngày một đổi mới, có đóng 
góp đáng kể của những công trình 
điện; điện sinh hoạt cho đồng bào 
dân tộc miền cao luôn là ưu tiên của 

ngành Điện lực. Trong những năm  qua, Tổng 
công ty Điện lực miền Nam đã nỗ lực đưa điện 
lưới quốc gia về nhiều thôn bản xa xôi dù gặp 
nhiều khó khăn về địa hình và đặc thù dân cư. 
Điện đã dần phủ khắp các thôn buôn thuộc 
tỉnh Lâm Đồng, nơi có nhiều đồng bào dân tộc 
thiểu số sinh sống, giúp họ ổn định cuộc sống, 
tập trung phát triển kinh tế. 

Lâm Đồng cũng là tỉnh đầu tiên trong 5 tỉnh 
khu vực Tây Nguyên hoàn thành dự án “Điện 
khí hóa Tây Nguyên”. Mặc dù gặp phải một 
số khó khăn trong công tác cung cấp điện do 
điều kiện địa hình miền núi, dân cư sống thưa 
thớt và hay di chuyển… nhưng những kết quả 
về đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện 
cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa mà ngành 
Điện làm được thời gian qua đã được Đảng, 
Nhà nước và người dân ghi nhận là thành tích 
nổi bật của trong lĩnh vực điện khí hóa nông 
thôn.

Tu Tra từng là 1 trong 5 xã nghèo nhất của 
huyện Đơn Dương, với hơn 2/3 dân số là người 
đồng bào K’Ho, Churu, Chil... nhưng hôm 
nay, đây đã là một xã nông thôn mới vào hàng 
khấm khá. Năm 2015, Tu Tra đã cán đích 
19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, thu nhập bình 
quân tăng cao, đời sống vật chất & tinh thần 
của bà con đều có những thay đổi nhất định.
Không khó để nhận ra một Tu Tra đầy khởi sắc 
với những mái nhà xây mới, được lắp đặt đầy 
đủ các tiện nghi. Những năm qua, nhờ có dòng 
điện, bà con đã biết chuyển đổi cây trồng, vật 
nuôi phù hợp, mở rộng sản xuất, cuộc sống 
được cải thiện rất nhiều so với thời gian trước.  
Trẻ con trong làng giờ đây không còn phải học 
hành dưới những ánh đèn heo hắt, mà thay 
vào đó là những bóng điện rực sáng. 

Ông Ya Nhu, 60 tuổi, ngụ tại xã Tu Tra, 
huyện Đơn Dương chia sẻ: “Nhờ có điện, các 
cháu của tôi đã có thể tiếp cận với các phương 
tiện giải trí, điều mà tuổi thơ của tôi không thể có 
được. Rồi cũng nhờ có điện, mọi phương tiện sinh 
hoạt hay lao động đều được cải tiến, giúp gia đình 
tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều, thu nhập cũng tăng 
đáng kể do mở rộng thêm sản xuất.”

Đồng thời, các đơn vị đã nắm bắt diễn biến tư 
tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ, sắp 
xếp lao động hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên 
môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Tổng công ty đã tổ chức các hoạt động chăm 
sóc con cho các nhân viên nữ qua nhiều hình thức: 
Tổ chức trại hè thiếu nhi, khen thưởng học sinh 
có thành tích học tập tốt, hỗ trợ các trường hợp gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi 
của lao động nữ được chú ý thường xuyên như: 
Tạo môi trường làm việc thoáng mát sạch sẽ, thăm 
hỏi động viên khi có ốm đau, thực hiện đầy đủ các 
chính sách về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi đồi vời 
nữ CNVC theo qui định của nhà nước.

Những nếp nhà ấm áp hơn khi các lao động nữ 
được đơn vị tạo điều kiện tham gia các buổi tập 
huấn công tác Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ phụ 
nữ, “Kỹ năng mềm giúp phụ nữ thành công trong 
cuộc sống”, chuyên đề “Gia đình - Chiếc nôi nhân 
cách”, hay tôn vinh qua Hội thi “Nét đẹp phụ nữ 
ngành Điện” năm 2017. Các phần quà được trao 
tặng, những đóa hoa nồng thắm chúc mừng nhân 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam 
20-10… là những hành động đẹp, nhân văn của 
EVN SPC. 

Các mục tiêu trọng tâm trong công tác Vì 
sự tiến bộ Phụ nữ và bình đẳng giới của 
EVN SPC:

1. Tiếp tục ổn định và cải thiện đời sống 
vật chất, tinh thần của nữ CNVC-LĐ trong 
mọi lĩnh vực. Tăng cường sự tham gia của nữ 
CNVC-LĐ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo.

2. Tăng cường phối hợp tổ chức công tác 
tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là 
những nội dung liên quan đến công tác nữ.

3. Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ 
trong lao động việc làm.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ.
4. Hỗ trợ cân bằng giữa công việc và đời 

sống gia đình cho nữ CNVC-LĐ. Tăng cường 
công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho nữ CNVC-LĐ  

5. Nâng cao năng lực Ban Vì sự tiến bộ Phụ 
nữ. Tiếp tục duy trì 100% thủ trưởng các đơn 
vị cấp 3 là Trưởng ban VSTBPN.
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[Mai Hoa]

Công nhân PC Lâm Đồng gắn điện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Điện cho mục tiêu 
xây dựng nông thôn mới 
vùng đồng bào dân tộc miền cao

Điện về, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ từ 
nhà nước, đồng bào dân tộc tại Lâm Đồng bỏ thói 
quen du canh du cư từ nhiều năm nay, chú tâm 
làm ăn, chăm lo xây dựng đời sống văn hoá thôn, 
bản ngày càng phát triển hơn. Với sự hỗ trợ của 
nguồn điện ổn định và các phương tiện máy móc 
hiện đại, sức lao động được tiết kiệm mà vẫn cải 
tạo được đất đai, bà con tập trung sản xuất, không 
phải đi xa.

Chị Da Xen, người dân tộc Cil, ngụ Thôn Kăng 
Kil, huyện Đơn Dương cho biết, sau nhiều lần 
chuyển chỗ ở, nay đã quyết định cùng chồng dừng 
chân, xây tổ ấm tại thôn Kăng Kil. Lý do, là vùng 
này vừa có điện, làm cả nhà yên tâm ổn định cuộc 
sống, không đi đây đi đó nữa.

Còn anh Kasa Ha Nhong, ở thôn Kăng Kill, 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lúc 
trước chưa có điện, anh phải mất hơn 4 giờ để tưới 
vườn rau bằng tay. Giờ có điện, anh sử dụng máy 
bơm thì chỉ mất 1,5 giờ tưới nên anh mua thêm đất 
và trồng thêm rau.

Khi điện lưới quốc gia về đến tận các thôn bản, 
ánh sáng điện không chỉ thắp sáng buôn làng, đổi 
mới cuộc sống nơi vùng Nam Tây Nguyên, mà nó 
còn giúp lưu giữ và phát triển làng nghề truyền 
thống đặc sắc - linh hồn của đồng bào nơi đây.  

Làng nghề dệt thổ cẩm K’Long, xã Hiệp 
An, huyện Ðức Trọng, cách Ðà Lạt khoảng 
20 km về phía Nam, làm một trong số ít làng 
nghề thủ công đúng nghĩa của người đồng 
bào còn tồn tại và ngày càng phát triển. 

Để tạo nên những sản phẩm thổ cẩm có 
hoa văn tinh xảo, màu sắc sặc sỡ, người nghệ 
nhân cần phải có đôi tay thăn thoắt, khiếu 
thẩm mỹ tốt cũng như cách phối màu khéo 
léo. Chính vì thế những sản phẩm thủ công 
được dệt bằng đôi tay người đồng bào luôn 
chiếm được cảm tình của du khách. Những 
năm qua, nhờ có sự ổn định của dòng điện, 
bà con làng nghề đã có cơ hội phát triển 
nhiều sản phẩm, mẫu mã mới. Bên cạnh đó, 
để tạo ra nhiều mặt hàng, làng nghề còn đầu 
tư nhà xưởng với hệ thống máy may hiện 
đại. Từ đây, rất nhiều loại ví, bóp, túi xách, 
khăn, quần áo… đã ra đời, mang đậm bản 
sắc văn hoá vùng miền trên từng sản phẩm 
công nghiệp hoá. 

Chị K’Toàn – Chủ Cơ sở Dệt thổ cẩm 
K’Long cho biết: “Nghề này mà không có điện 
thì khó duy trì và phát triển. Nguyên liệu để làm 
ra sản phẩm thổ cẩm rất dày, do đó máy may 
gia đình không thể may được mà cần phải có 
máy may công nghiệp, đặc biệt là phải tạo ra 
nhiều mẫu mã đẹp. Mà máy công nghiệp thì 
phải cần có điện.”

Những đồi núi trắc trở, tưởng chừng 
khó có thể chinh phục bằng sức người nay 
đã thẳng tắp những cột điện hiên ngang.   
Những vùng núi xa típ tắp, từng sống trong 
ánh lửa bập bùng nay đã đã được thắp sáng 
bởi ánh điện. Dẫu rằng rất khiêm tốn, nhưng 
đóng góp của ngành Điện đã thật sự trở 
thành bước đột phá giúp những buôn làng ở 
Nam Tây Nguyên đổi mới, thắp lên nụ cười 
của niềm tin, của hy vọng.
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Phát triển mạnh mẽ 
các hoạt động vì sự tiến bộ 
của Phụ nữ ngành Điện 

Công ty Điện lực Cà Mau có 
tổng cộng 95 nữ, chiếm tỷ lệ 
13% trong tổng số CBCNV; 
tuổi đời cao nhất là 54 tuổi, 
thấp nhất là 24 tuổi, có 2 

thạc sỹ, 38 đại học, 55 cao đẳng, trung 
cấp và trình độ khác, các chị em đều 
được ký hợp đồng lao động với nguồn  
thu nhập ổn định.

Do đặc thù điều kiện địa hình đi lại khá 
khó khăn, các Điện lực huyện nằm cách xa 
trung tâm tỉnh. Lao động nữ phân bổ ở khu 
vực trung tâm thành phố là 49 người chiếm 
51,5%/tổng số nữ CBCNV, còn lại chị em 
được bố trí công tác tại các Điện lực huyện, 
xa nhất là Điện lực Ngọc Hiển nằm ở Mũi 
Cà Mau, cách thành phố Cà Mau 120 km, 
có 2 chị đang bám trụ công tác tại đó. Mặc 
dù điều kiện như vậy, song với nhiệt huyết 
cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, 
chị em đều tích cực tham gia vào tất cả các 
hoạt động, các phong trào thi đua và đạt 
được nhiều thành tích.

Lãnh đạo Công ty Điện lực/Điện lực 
cùng với Công đoàn luôn quan tâm chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp; thường xuyên 
tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của 
chị em để kịp thời giải quyết những vướng 
mắc tại cơ sở; sắp xếp lao động hợp lý, phù 
hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 
sở trường công tác, tay nghề, sức khỏe và 
hoàn cảnh gia đình của chị em, giám sát 
việc thực hiện chế độ chính sách, quyền và 
lợi ích hợp pháp của nữ CBCNV. Ngoài ra, 
nhiều Công đoàn cơ sở tiếp tục xây dựng 
và phát triển quỹ “tương trợ”, quỹ “góp vốn 
xoay vòng”, nhằm giúp nữ CBCNV tiết 

kiệm những khoản tiền nho nhỏ để hỗ trợ, 
giúp đỡ nhau. Điều này giúp lao động nữ có 
thêm động lực để cống hiến, làm việc.

 Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, 
các chế độ chính sách, đời sống tinh thần 
cho lao động nữ được đặc biệt chú trọng; 
đặc biệt là tổ chức các hoạt động nhằm tạo 
cơ hội cho chị em giao lưu, sinh hoạt cùng 
nhau. Chính vì thế, ngay từ đầu năm, Ban 
thường vụ Công đoàn đã chỉ đạo các cấp 
Công đoàn dành nhiều hoạt động hướng 
đến lao động nữ, đặc biệt là các hoạt động 
nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 
tháng hành động vì trẻ em, ngày Gia đình 
Việt Nam (28/6), ngày thành lập Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10... Theo đó, 
nhiều hoạt động được tổ chức như tọa đàm, 
gặp mặt, hội thi, tặng quà, giao lưu trao đổi 
kinh nghiệm, thi nấu ăn, tư vấn làm đẹp, 
sức khoẻ giới tính, các hoạt động văn hóa 
văn nghệ, thể dục thể thao, các diễn đàn 
trao đổi về hạnh phúc gia đình…

 Công tác chăm sóc sức khoẻ cũng được 
lãnh đạo quan tâm, chị em được khám sức 
khoẻ định kỳ tại những cơ sở y tế uy tín, 
chất lượng, từ kết quả khám chữa bệnh ban 
đầu, những trường hợp bị bệnh cần điều trị 
dài ngày đều được tư vấn điều trị và hỗ trợ 
bằng tiền, nhất là những chị em có hoàn 
cảnh khó khăn để an tâm điều trị.

Đối với những chị em đang công tác 
nhưng chưa đạt chuẩn tiêu chí nghiệp vụ 
viên chức, được lãnh đạo đơn vị quan tâm 
động viên cử đi học tập, đào tạo bằng nguồn 
kinh phí của Công ty. Sau khi hoàn thành 
khoá học, kiến thức của chị em được nâng 
lên rõ rệt, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, 
được chuyển xếp lương phù hợp. Bên cạnh 

[Hồng THắM –  Lê TáM]
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Nữ CBCNV PC Cà Mau

đó, chị em cũng tự học tập, rèn luyện nâng 
cao trình độ cho bản thân để cùng tiến bộ.

Trong công tác phát triển đoàn viên, 
công đoàn viên, đảng viên: Chị em phụ 
nữ được tham gia tất cả các tổ chức nói 
trên theo lứa tuổi của mình, từ đó làm cơ 
sở để phát triển cao hơn nữa, đặc biệt là 
về mặt phát triển đảng viên. Với phương 
chăm “Người khá giúp người khó” ban đầu 
chị em còn dè dặt, ái ngại tham gia vào 
những hoạt động đoàn, đảng với nhiều lý 
do. Nhưng bằng sự quyết tâm của người 
đứng đầu, các chị em có hoàn cảnh và thời 
gian khá hơn giúp đỡ những chị em còn 
nhiều khó khăn, tham gia vào những hoạt 
động thiện nguyện, an sinh xã hội… đạt 
nhiều kết quả cao. Từ đó nhiều chị em đã 
thay đổi quan điểm, tích cực tham gia, qua 
đó phát hiện ra những nhân tố để chăm 
bồi phát triển.

Các phong trào như “Phụ nữ hai giỏi” 
gắn liền với phong trào “Phụ nữ tích cực 
học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia 
đình hạnh phúc” được phát động và và 
nhân rộng điển hình.

Bên cạnh đó, một số chị em có hoàn 
cảnh khó khăn, hoặc đang sinh sống và 
làm việc ở vùng sâu, vùng xa còn gặp 

nhiều trở ngại vì lý do đời sống và mức 
thu nhập, không thường xuyên tham gia 
phong trào hoạt động, học tập, sinh hoạt 
vui chơi… thì lãnh đạo cử đoàn công tác 
đến gia đình để tìm hiểu nguyên nhân, 
động viên thăm hỏi, khích lệ chị em hăng 
hái tham gia bằng nhiều hình thức. Nhờ 
vậy mà trong những năm qua hầu như các 
chị em đều được hỗ trợ về vật chất và tinh 
thần, do đó quy tụ được nhiều người tham 
gia các phong trào, từ đó tìm ra những hạt 
nhân giữ vai trò nòng cốt trong các mặt 
hoạt động. Và đặc biệt hơn tại những 
chương trình sự kiện diễn ra đều có sự góp 
mặt của nữ cán bộ hưu trí.

Có thể nói, với những hoạt động thiết 
thực, những việc làm cụ thể hướng đến lao 
động nữ chính là động lực giúp các chị em 
nỗ lực hơn nữa trong lao động, sản xuất, 
góp phần vào thắng lợi các nhiệm vụ của 
Công ty.

Sự quan tâm đó đã làm chị em ấm lòng 
hơn, tin tưởng hơn vào đơn vị để hăng hái 
thi đua lao động sản xuất, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ của Công ty Điện 
lực Cà Mau, cũng như phát triển mạnh 
mẽ phong trào vì sự tiến bộ của phụ nữ 
ngành Điện. 
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Một giờ tắt đèn cho Trái đất xanh hơn
THế vĩnH – Mai Hoa

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức phát động chiến dịch Giờ Trái 
đất năm 2018 vào tối ngày 24/3 và TP. Cần Thơ được chọn là điểm nhấn của chiến dịch 
năm nay với sự tham gia của Lãnh đạo UBND, các cơ quan, doanh nghiệp và hơn 1.000 

đoàn viên, thanh niên TP Cần Thơ, CBCNV Công ty Điện lực TP Cần Thơ (PC Cần Thơ).

Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng Giám đốc 
EVN SPC cho biết, đồng hành và hưởng ứng chiến 
dịch Giờ Trái đất năm 2018 với thông điệp “Go More 
Green – Hôm nay tôi sống xanh hơn”, EVN SPC đã 
triển khai kế hoạch hưởng ứng sự kiện đến các đơn 
vị thành viên trên địa bàn 21 tỉnh/thành phía Nam 
nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng.

“Năm nay chiến dịch Giờ Trái đất 2018 tiếp tục kêu 
gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng tích cực nâng 
cao nhận thức trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, chiến 
dịch kêu gọi cộng đồng xã hội hưởng ứng tham gia tắt 
các đèn chiếu sáng, các thiết bị điện không cần thiết tại 
trụ sở đơn vị và gia đình trong một giờ, từ 20 giờ 30 phút 
đến 21 giờ 30 phút tối ngày 24/3”- Phó Tổng Giám đốc  
EVN SPC, ông Nguyễn Phước Đức chia sẻ thêm.

Trong đêm diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, PC Cần 
Thơ phối hợp với thành đoàn đã tổ chức chương trình 
văn nghệ, xếp đội hình 60+, tặng đèn pin và hướng 
dẫn những người tham gia tiến hành đếm ngược thời 
gian tắt đèn đồng loạt đúng vào thời điểm cả thế giới 
hưởng ứng tắt đèn. Đặc biệt, tại công viên Lưu Hữu 
Phước, PC Cần Thơ phối hợp với Thành đoàn lắp 
đặt 06 chiếc xe đạp tập thể dục tạo nguồn điện cho 
hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm hưởng ứng Giờ 
Trái đất.

Buổi sáng cùng ngày, đại diện EVN SPC, PC Cần 
Thơ và các đoàn viên, thanh niên đã tổ chức trồng 
100 cây sao trên tuyến đường trong địa bàn quận 
Ninh Kiều nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay 
thực hành tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường và 
ứngphó với biến đổi khí hậu.

Tất cả Công ty Điện lực thuộc EVN SPC đều tham 
gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ 
Trái đất... tại Đồng Nai, Bình Thuận, Đồng Tháp, 
Bình Dương, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Trà Vinh... với 
các hoạt động như: Đội hình thanh niên tình nguyện 
đạp xe diễu hành, tuần hành; chương trình chuyến 

xe năng lượng; thi sáng tác kịch bản “Ngòi bút 
xanh” phát tờ rơi, dán poster tại các Phòng Giao 
dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị Điện lực, 
doanh nghiệp, trường học, khu vực công cộng…
để tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
chương trình Giờ Trái đất và truyền thông rộng 
hơn, mạnh mẽ hơn ý nghĩa trong việc tiết kiệm 
năng lượng, đặc biệt là năng lượng điện là góp 
phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu để “môi trường sống của chúng ta được  
xanh hơn”.

100 cây xanh được trồng bên đường  Nguyễn Văn Linh,  quận Ninh 
Kiều, TP Cần Thơ  nhằm góp phần làm cho môi trường sống xanh hơn. 

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2018, tại trụ sở làm 
việc, Lãnh đạo EVN SPC tổ chức hàng loạt các 
hoạt động như: Vệ sinh môi trường làm việc, 
bảo dưỡng vệ sinh thiết bị điện, yêu cầu toàn thể 
CBCNV trong khối cơ quan của EVN SPC không 
sử dụng thang máy trong ngày 23/3; vận động tự 
giác tắt các đèn chiếu sáng, thiết bị điện không cần 
thiết tại gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ 
Trái đất.

Mặc dù lượng điện tiết kiệm được trong 1 giờ 
là không lớn, nhưng hành động đó có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng trong việc lan tỏa tới toàn cộng 
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Ứng dụng công nghệ mới
trong hoạt động kinh doanh 
[văn TáM – THanH Tân]

Triển khai lộ trình cải tiến công tác 
kinh doanh điện năng qua ứng dụng 
công nghệ mới nhằm tăng năng suất 
lao động, nâng cao tiện ích phục 
vụ khách hàng. Từ  tháng 02/2018, 

Công ty Điện lực Cà Mau đã áp dụng việc thu 
tiền điện tại chỗ bằng cách in biên nhận thanh 
toán tiền bằng máy in bluetooth cho tất cả 
khách hàng toàn tỉnh Cà Mau.

Công nghệ mới đã thay đổi lớn phương 
thức ghi và thu tiền điện truyền thống lâu nay. 
Thay vào đó, nhân viên Điện lực đến địa điểm 
mua điện, sử dụng điện thoại thông minh 
(smartphone) xác định thông tin về khách hàng 
và ghi nhận chỉ số điện năng trên công tơ vào 
máy. Không quá 20 giây khách hàng đã biết 
sản lượng điện năng tiêu thụ, đơn giá tiền điện, 
tổng số tiền điện phải trả, thu ngân viên sẽ in 
thông báo tiền điện bằng máy in bluetooth đưa 
cho khách hàng rà soát, nếu khách hàng đồng 
ý thanh toán tiền điện ngay, thì tiếp tục in biên 
nhận đã thanh toán tiền điện để khách hàng 
trả tiền điện tại chỗ; biên nhận có giá trị như 
hoá đơn thuế giá trị gia tăng. 

Nếu vì một lý do nào đó khách hàng chưa 
thể trả tiền điện ngay thì thu ngân viên gửi luôn 
thông báo đã in cho khách hàng, hẹn quay lại 
thu sau. Khách hàng có thể cầm thông báo đến 
điểm thu hộ gần nhất là ngân hàng, bưu điện 
hoặc điểm thu khác để nộp tiền điện. Máy in 

Thu ngân lưu động đang in Thông báo tiền điện gửi cho khách hàng tại 
nơi khách hàng đang làm việc

bluetooth còn giúp in thông báo tiền điện trường 
hợp khách hàng vắng nhà trong quá trình đi thu 
tiền tận nhà. 

Cách thu mới này được khách hàng đồng 
thuận và đánh giá cao vì đem lại thuận lợi cho 
khách hàng; hạn chế tình trạng đến nhà thu tiền 
điện nhiều lần mà không thu được do chủ nhà đi 
vắng. Trong thời gian tới, với việc thông báo kịp 
thời, chi tiết và kế hoạch mở rộng các loại hình 
thu tiền điện trực tuyến, qua hệ thống ATM, 
ngân hàng… sẽ là bước chuyển biến mạnh mẽ 
trong hoạt động kinh doanh điện của Tổng công 
ty và lợi ích càng lớn hơn đối với khu vực có 
mật độ khách hàng rộng, vùng sông nước như 
tại Cà Mau. 

Việc áp dụng cách thu tiền bằng máy in 
bluetooth đã giúp cho việc thu tiền điện nhanh 
chóng, an toàn, hiệu quả, giảm chi phí in ấn; 
đồng thời bảo mật thông tin, chống sao chép 
thay đổi thông tin, tăng hiệu suất thu tiền điện; 
góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của 
ngành Điện, nâng cao mức độ hài lòng của 
khách hàng dùng điện.

đồng ý thức tiết kiệm điện hằng giờ, hằng 
ngày, góp phần thay đổi nhận thức cộng 
đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng 
lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ 
nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, 
không chỉ cho chúng ta hôm nay, mà còn 
cho các thế hệ tương lai. 
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Những căn nhà 
ấm áp nghĩa tình Điện lực
[Đại Dương]

Ông Nguyễn Văn Hợp-Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam trao nhà 
tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại Bến Tre

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ

Mừng ngủ không được

Chiều 25 tháng Chạp 
năm Đinh Dậu 
2017, bà Trần Thị 
Đành (79 tuổi) ở ấp 
Đại Đức, xã Đức 

Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà 
Vinh cùng con cháu quây quần 
chuẩn bị mâm cơm cúng về nhà 
mới. Bà Đành là vợ liệt sĩ, bao lâu 
nay sống trong căn nhà lá xập xệ, 
trống trước dột sau. Mãi đến gần 
đây, khi được EVN SPC hỗ trợ 50 
triệu đồng, bà Đành gom thêm 
tiền dành dụm bấy lâu nay xây 
dựng căn nhà khang trang trên 
nền nhà lá cũ. “Mơ ước của cả 
cuộc đời tui về một căn nhà khang 
trang giờ mới thành hiện thực. Tết 
này được ở nhà mới, tui và con cháu 
mừng hết xiết”- bà Đành nói trong 
nỗi xúc động.  

Tại ấp Chợ, xã Phước Hưng, 
huyện Trà Cú (Trà Vinh), gia đình 
bà Thạch Thị Bạch cũng đang 
rộn ràng chuẩn bị lễ cúng nhà 
mới vào ngày 27 tết Mậu Tuất. 
Bà Bạch tát bật chạy tới chay lui 
và luôn miệng cười nói: “Vui gì 
đâu í. Tui mừng không ngủ được vì 
không tưởng tượng được một ngày 
mình và gia đình lại được ở trong 
căn nhà khang trang như vầy!”. 
Cha bà Bạch là liệt sĩ, hy sinh 
trước tết Mậu Thân 1968 khi bà 
mới chập chững biết đi. Bà Bạch 
lớn lên trong côi cút rồi xây dựng 
gia đình cùng ông Thạch Ri. Cả 
hai đều nghèo nên che tạm túp 
lều sống trên đất hương hỏa ông 

bà để lại. Ông Thạch Ri cho biết, vợ chồng ông bà có 6 người con, 
sống trong căn nhà vách lá, mái tôn được cất lên từ hơn 20 năm trước. 
Những người con của ông bà lần lượt lớn lên, có gia đình và đi xa. 
Riêng vợ chồng ông vẫn ở lại trong căn căn nhà này. Đến nay căn nhà 
đã mục nát đến mức mưa nước trút xuống đầu như ở ngoài trời nhưng 
không thể sửa chữa nên cắn răng chịu đựng. “Khi được Tổng công ty 
Điện lực miền Nam hỗ trợ kinh phí, tui gom thêm tiền dành dụm cũng như 
con cái hỗ trợ để cất căn nhà này, rộng 84 m2”- ông Thạch Ri nói với nụ 
cười rạng rỡ. Cùng với nhà mới, Tết này con cái đi làm ăn xa đều về tụ 
họp nên tết này gia đình ông vui như hội.

Bà Ngô Thị Thúy, ấp Giồng Lớn B, xã Định An, huyện Trà Cú (tỉnh 
Trà Vinh) là con liệt sĩ. Gia cảnh nghèo, bà sống đơn thân trong căn 
nhà lá nhỏ cất tạm bợ trong vườn của mẹ cha để lại. Trong năm 2017 
được EVN SPC hỗ trợ kinh phí, bà cất căn nhà tường, mái tôn trên nền 
đất cũ. Tuy nhỏ gọn nhưng căn nhà khang trang, sạch đẹp, sẽ không 
còn cảnh “mưa giột nước chảy ướt mặt” như trước. “Được căn nhà mới, 
mừng lắm!”- người phụ nữ 50 tuổi tròn nói như reo khi được cán bộ 
chính quyền địa phương đọc quyết định trao nhà tình nghĩa.  

Ông Nguyễn Công Hầu - Phó Tổng Giám đốc EVN SPC cho biết, 
từ nhiều năm qua Tổng công ty luôn quan tâm hỗ trợ các địa phương 
khu vực phía Nam xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa. Riêng năm 
2017, đã hỗ trợ tỉnh Trà Vinh xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa với tổng 

Với sự hỗ trợ kinh phí của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), hàng trăm hộ 
gia đình có công cách mạng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh thành khu 
vực phía Nam được đón tết Mậu Tuất 2018 trong căn nhà mới khang trang. Những căn 
nhà thấm đẫm nghĩa tình và nghĩa cử tri ân của cán bộ, công nhân ngành Điện.
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Ông Lê Xuân Thái - Chủ tịch Công đoàn EVN SPC cho biết, ngoài chương trình xây nhà tình 
thương, tình nghĩa, Tổng công ty còn vận động CBCNV đóng góp Quỹ tương trợ xã hội của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam với số tiền 6,3 tỷ đồng, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” của địa phương và 
Trung ương số tiền 4,3 tỷ đồng. Các đơn vị trực thuộc EVN SPC còn tổ chức thăm hỏi và tặng quà 
cho 49 Mẹ Việt Nam Anh hùng, với tổng số tiền là 149 triệu đồng. 

trị giá 1 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành và bàn 
giao 7 căn nhà ngay trước tết Mậu Tuất 2018. Ông 
Hầu cũng bày tỏ, toàn thể cán bộ, công nhân viên  
EVN SPC rất vinh dự được tham hỗ trợ những gia 
đình chính sách và gia đình nghèo tại địa phương.  

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Phó giám đốc Sở  
LĐ-TB&XH Trà Vinh cho biết, toàn tỉnh có trên 
19.600 liệt sĩ, trên 9.800 thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh, bệnh binh; gần 12.350 
người hoạt động kháng chiến đã hưởng trợ cấp…
Trong khi đó, toàn tỉnh có trên 23 nghìn hộ nghèo, 
chiếm tỷ lệ 8,41%. Vì vậy, việc hỗ trợ xây nhà 
cho các đối tượng chính sách như EVN SPC đã và 
đang làm từ nhiều năm qua là hết sức thiết thực  
và có ý nghĩa.            

  An cư lạc nghiệp
Những ngày cận tết Mậu Tuất, gia đình ông 

Nguyễn Văn Phước (67 tuổi) ở ấp Gò Cà, xã Nhị 
Long Phú, huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) hối 
hả để hoàn thành căn nhà tình nghĩa do EVN SPC 
hỗ trợ kinh phí xây dựng. Ông Phước chia sẻ: “Dù 
còn một số công đoạn chưa hoàn thiện nhưng gia đình 
tui cũng dọn về ở để đón Tết”. Ông Phước cho biết, 
vợ chồng ông có 6 người con, tất cả đã có gia đình 
và ở riêng. Hai vợ chồng sống bằng nghề nuôi heo, 
nhưng gần đây heo mất giá khiến ông bà điêu đứng. 
Trong khi đó căn nhà lá đã mục nát, muốn sập 
khiến vợ chồng ông hết sức lo lắng. May có sự hỗ 
trợ kịp thời của EVN SPC, ông bà làm lại căn nhà 
để có chỗ ở ổn định và tiếp tục công việc làm ăn. Vợ 
ông Phước là con liệt sĩ. Bà nói trong sự xúc động 
nghẹn ngào: “Căn nhà là niềm mơ ước lớn, giúp gia 
đình tui an cư lạc nghiệp”.

Ông Trần Việt Hoàng -Phó chủ tịch UBMTTQVN 
tỉnh Trà Vinh nói, với sự hỗ trợ của EVN SPC cũng 
như các nhà hảo tâm khác, trong thời gian từ 15-20 
năm tới, các gia đình này không phải lo chuyện nhà 
cửa mà chỉ chuyên tâm lo việc sinh kế nên cuộc 
sống sẽ có nhiều thuận lợi và tin rằng ngày càng 
khấm khá.

Một ngày cuối tháng 11/2017, cụ bà Nguyễn Thị 
Dung, 98 tuổi, vợ liệt sĩ, cư ngụ tại khóm 4, thị trấn 
Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cảm 
thấy rất vui khi có nhiều người đến thăm, tặng quà 
và bà được dọn vào căn nhà mới khang trang. Bà 
sống với người con trai làm nghề biển, đánh cá bữa 

được bữa mất. Con trai cụ Dung cho biết, căn nhà 
trước đây ọp ẹp, nền rất thấp, mỗi năm từ tháng 
8 đến tết Nguyên đán bị triều cường gây ngập lụt. 
Nay được Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ 
kinh phí xây dựng mới, nền nhà cũng được nâng 
cao nên không còn bị ngập nước, gia đình rất vui vì 
đã yên tâm về chỗ ở, giờ chỉ lo làm ăn. Ông Nguyễn 
Văn Huỳnh (64 tuổi) thương binh 2/4, ở ấp Ngọn, 
xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng), 
sống một mình trong căn nhà tôn trống trước trống 
sau, nền đất ướt sũng khi mùa mưa đến. “Sức khỏe 
yếu kém, đi lại khó khăn, tôi được chính quyền 
địa phương và ngành Điện cấp cho căn nhà khang 
trang. Đây thực sự là món quà đầy ý nghĩa và ấm áp 
tình người”- người thương binh bày tỏ.

Uống nước nhớ nguồn
Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch kiêm Tổng 

Giám đốc EVN SPC  cho biết, cùng với việc thực 
hiện nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện 21 tỉnh,  
thành phía Nam, EVN SPC luôn đồng hành với các 
địa phương thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, 
chăm lo cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh 
khó khăn trên cùng địa bàn. “Chương trình xây dựng 
nhà tình nghĩa, tình thương đã được Tổng công ty thực 
hiện trong nhiều năm qua. Riêng năm 2017, chúng tôi 
trao 173 căn nhà cho bà con với số tiền hỗ trợ 50 triệu 
đồng/căn. Đây là tấm lòng của gần 22.000 cán bộ công 
nhân viên của EVN SPC với mong mỏi bà con có mái 
ấm che mưa nắng. Với ngôi nhà mới, bà con sẽ có thêm 
điều kiện phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây 
dựng nông thôn mới” - ông Nguyễn Văn Hợp bày tỏ. 
Ông Hợp cũng cho biết, hầu hết các căn nhà tình 
thương, tình nghĩa thực hiện trong kế hoạch năm 
2017, mỗi tỉnh từ 10-20 căn, đến nay đã hoàn thành 
và trao cho người sử dụng.

Riêng tại Bến Tre, 20 căn nhà tình thương, tình 
nghĩa đã được triển khai đồng loạt tại các huyện 
Bình Đại, Mỏ Cày, Ba Tri, Chợ Lách, Giồng Trôm… 
và hoàn thành từ rất sớm, cuối tháng 8/2017. Ông 
Võ Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình 
Đại 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 
các cấp ngành và sự hỗ trợ kịp thời của EVN SPC 
đã giúp bà con thỏa ước mơ có mái ấm khang trang 
để an cư lạc nghiệp bấy lâu nay.
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Theo Công ty Điện lực Bà Rịa- Vũng Tàu (PC Bà Rịa- Vũng Tàu), thời gian gần đây, trên 
địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn điện gây chết người. Nguyên nhân chủ yếu là 
do người dân chủ quan, bất cẩn trong quá trình lao động sản xuất, sử dụng điện trong 
sinh hoạt và vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Chủ động 
phòng ngừa tai nạn điện
[pHương anH]

Công nhân Điện lực phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm và hiệu quả.

Nâng cao ý thức an toàn về điện

Các sự cố về điện vừa gây tai nạn thương tích, tử 
vong cho con người, vừa gây ra sự cố mất điện, ảnh 
hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Nhằm 
ngăn ngừa, giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn 
lưới điện, Ban Chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới 
điện cao áp của PC Bà Rịa-Vũng Tàu và các Điện 
lực đã tăng cường chỉ đạo kịp thời trong công tác bảo 
vệ hành lang an toàn lưới điện để ngăn chặn xảy ra 
các trường hợp vi phạm. Định kỳ hàng tháng, công 
ty đều bố trí công nhân kiểm tra, rà soát, thống kê 
các vị trí vi phạm hành lang lưới điện để phối hợp 
với chính quyền địa phương xử lý.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó phòng An toàn, PC 
Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, khi tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở, công 
trình gần lưới điện cao áp, cần liên hệ đơn vị Điện 
lực trong khu vực để được hướng dẫn lập hồ sơ cần 
thiết. Trường hợp không đủ điều kiện để thỏa thuận 
cho phép thực hiện, thì đơn vị điện lực có văn bản 
trả lời cho tổ chức, cá nhân biết lý do cụ thể. Trường 
hợp kiểm tra, nếu phát hiện nhà ở, công trình đang 
xây dựng, sửa chữa, cải tạo chưa vi phạm hành lang 
an toàn lưới điện cao áp, nhưng trong quá trình xây 
dựng có nguy cơ vi phạm như dựng giàn giáo, vận 
chuyển vật liệu… thì sẽ cảnh báo cho chủ nhà, đơn 
vị thi công công trình có biện pháp chủ động phòng 
ngừa sự cố về điện.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó Giám đốc Sở 
Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để bảo đảm 
an toàn hệ thống lưới điện, giảm thiểu tai nạn điện, 
ngoài công việc thường xuyên của đơn vị Điện lực, 
các cấp chính quyền, đoàn thể cần tăng cường hơn 
nữa công tác tuyên truyền về cách phòng tránh tai 
nạn điện, sử dụng điện an toàn cho người dân. Song 
song đó các doanh nghiệp, người dân cũng cần nâng 
cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định 
về bảo vệ an toàn lưới điện theo Nghị định 14/2014/
NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 sáng 27/2/2018, 
trong lúc dùng giàn cẩu để nâng khung 
sắt thực hiện việc lắp ráp cổng chào cho 
một sự kiện tại sân vận động huyện 

Xuyên Mộc, công nhân đã bất cẩn làm giàn cẩu di 
chuyển khiến khung sắt chạm vào đường dây điện 
trung thế 22kV, gây chập mạch nổ bình hạ thế và 
phóng điện. Vụ tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị 
phỏng nặng, 1 người bị thương nhẹ. 

Chỉ một ngày sau, ngày 28/2/2018, anh Lê Văn 
H đang điều khiển máy trộn bê tông tại một công 
trình xây dựng ở Công ty Vilaglacera (KCN Mỹ 
Xuân A, huyện Tân Thành) thì bị điện giật dẫn đến 
tử vong. Trước đó, ngày 9/1/2018, tại huyện Châu 
Đức, một người tự ý tháo dây chằng trụ điện trung 
thế số 71NG/98/127A, khiến dây chằng chạm vào 
đường dây trung thế 22kV nên bị phóng điện qua 
dây chằng vào người gây tử vong...

Một số người khi xây dựng, cơi nới nhà cửa đã 
chủ quan, vô ý vi phạm về khoảng cách an toàn 
với lưới điện; thi công công trình để xe cẩu, xe 
ben va chạm đường dây điện dẫn đến phóng điện  
gây chết người. 
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Ðảm bảo nhu cầu sử dụng điện 
nâng cao đời sống
vùng đồng bào dân tộc
[ĐaM Trọng]

Đam Rông là huyện miền núi, của tỉnh Lâm 
Đồng, với tổng diện tích tự nhiên là 86.090 ha, 

Tổng dân số của toàn huyện đến nay là 11.964 
hộ với 47.069 nhân khẩu, trong đó hầu hết là người 
đồng bào dân tộc thiểu số với 8.787 hộ/35.018 nhân 
khẩu (chiếm 74,4% dân số của toàn huyện). Những 
năm qua, Ðiện lực huyện Ðam Rông, Công ty Điện 
lực Lâm đồng đã tăng cường đầu tư nâng cấp đồng 
bộ hệ thống lưới điện, góp phần quan trọng vào việc 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an 
ninh tại địa phương, thực hiện tốt chủ trương nâng 
cao đời sống vùng đồng bào dân tộc   

Điện lực Ðam Rông đang quản lý, vận hành 
gần 150 km đường dây trung áp, gần 180 đường 
dây hạ áp cùng với 145 trạm biến áp, với tổng dung 
lượng 7.850 kVA và 1 bộ tụ bù trung thế dung lượng 
3x100 kVAR và tụ bù hạ áp, tổng dung lượng 375 

kVAR; cung cấp điện cho trên 10.200 khách hàng. 

Để đảm bảo cung cấp nguồn điện lưới quốc gia 
cho người dân và phục vụ sinh hoạt, sản xuất một 
cách ổn định, liên tục, Điện lực Đam Rông đã tập 
trung đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống lưới 
điện trên địa bàn. Năm 2017, Điện lực đã đầu tư 
trên 4 tỷ đồng thực hiện sửa chữa lớn, xây dựng cơ 
bản, xây dựng mới các công trình thuộc hệ thống 
lưới điện. Trong năm 2017, Điện lực đã cung cấp 
điện thêm cho trên 700 hộ dân. Nâng tổng số hộ 
dân có điện đạt tỷ lệ hơn 91%.

Một trong những công trình điện được xây dựng 
mới trong năm 2017 là công trình điện tại khu vực 
thôn Liêng K’rắc và Đa Xế, xã Đạ M’rông với tổng 
kinh phí trên 630 triệu đồng, gồm: 1 trạm biến áp 
37,5 kVA và 9,5 km đường dây trung thế, cung cấp 
điện cho các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở 

Nhân viên Điện lực hỗ trợ lắp đèn tiết kiệm điện cho hộ dân.
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xã Đạ M’rông. Ngoài hiệu quả cấp điện, công 
trình đã cải thiện đáng kể chất lượng điện áp 
cuối nguồn cũng như giảm tổn thất điện năng 
trên lưới điện. 

Chị Rơ Lứk K’Ly, thôn Đa Xế, xã Đạ M’rông, 
huyện Đam Rông bày tỏ: “Từ khi được sử dụng 
điện lưới quốc gia, mình và bà con trong thôn rất 
vui. Có điện rồi, con cái mình có ánh sáng để học 
hành vào mỗi đêm, bà con mình được xem ti vi để 
học tập các mô hình hay ở những địa phương khác 
để áp dụng vào tăng gia sản xuất, những nồi cơm, 
ấm nước gần đây cũng được nấu bằng điện nhiều 
hơn nên bà con mình ưng cái bụng lắm”.

 Ngoài ra trong  năm 2017, Điện lực Đam 
Rông đã cùng với các hộ dân trên địa bàn phát 
triển hơn 1.600 m đường dây nhánh rẽ vào nhà 
dân. Ông Võ Văn Sóng - Đội Quản lý vận hành 
Điện lực Đam Rông cho biết: “Để nâng cao chất 
lượng cung cấp điện cho khách hàng, khi có vấn 
đề gì xảy ra trên lưới điện thì anh em chúng tôi tập 
trung khắc phục để đảm bảo lưới điện vận hành 
liên tục, ổn định và hiệu quả nhất”.

 Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn 
định cho bà con dân tộc yên tâm sản xuất, nâng 
cao đời sống, Điện lực tăng cường công tác quản 
lý kỹ thuật, an toàn lưới điện bằng việc thường 
xuyên kiểm tra các công trình có khả năng 
vi phạm hành lang lưới điện hoặc thi công có 
nguy cơ múc đất gây sạt lở chân trụ điện; phối 
hợp với chính quyền các địa phương và ngành 
chức năng của huyện để xử lý các trường hợp vi 
phạm hành lang lưới điện; đồng thời, phối hợp 
UBND huyện và tư vấn, giải thích cho bà con 
dân tộc hiểu, đồng thuận chặt hạ các cây cối có 
nguy cơ ngã đổ vào đường dây điện.

 Với quyết tâm nâng cao tỷ lệ hộ dân có điện 
miền núi như vùng đồng bằng, Điện lực đang 
khẩn trương kiểm ra, rà soát tình hình thực tế 
lưới điện trên địa bàn để có biện pháp đầu tư 
nâng cấp lưới điện trong năm 2018 và những 
năm tiếp theo. Qua đó, nhằm đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu sử dụng điện của người dân vùng sâu, 
vùng cao, vùng đồng bào dân tộc. “Năm 2018, 
Điện lực Đam Rông tập trung cho vấn đề sửa chữa 
lớn xây dựng cơ bản như những khu vực đường dây 
quá tải, những khu vực mà nhu cầu sử dụng điện 
của người dân tăng cao, những khu vực chưa có 
điện, đó là những khu vực cấp bách”, ông Võ Văn 
Cường - Phó Giám đốc Điện lực  Đam Rông cho 
biết thêm.

Khu vực phía Nam, bằt đầu từ tháng 3 thời 
tiết bước vào mùa khô, đây là thời điểm 
rất dễ xảy ra cháy, nổ và thường gia tăng 
các vụ cháy lớn. Để hạn chế tối đa nguy cơ 
dẫn đến cháy, nổ cũng như hạn chế đến 
mức thấp nhất thiệt hại, Công ty Điện lực 
Đồng Tháp đã chủ động triển khai công tác 
kiểm tra lưới điện mùa khô, đồng thời tăng 
cường công tác tuyên truyền nâng cao ý 
thức người dân về việc sử dụng điện an 
toàn trong sản xuất, sinh hoạt.

Nhân viên Điện lực hướng dẫn các thao tác an toàn phòng, chống cháy, 
nổ cho công nhân vận hành máy móc tại doanh nghiệp

Nhận thức được vấn đề này, thời gian qua, 
ngành Điện lực tỉnh thường xuyên tuyên 
truyền đến các hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

toàn phòng, chống cháy nổ, đặc biệt là các nơi có 
nguy cơ cao xảy ra cháy nổ như: Các cơ sở gia công 
cơ khí, sản xuất các vật liệu dễ cháy, chợ, siêu thị... 
vào mùa khô hoặc mùa cao điểm.
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Chủ động phòng, 
chống cháy, nổ 
mùa khô
[Hoài MinH]

Là doanh nghiệp kinh doanh sắt thép, tôn, la 
- phông với 2 cửa hàng trên địa bàn TP.Sa Đéc, 
Doanh nghiệp tư nhân Hào Phát luôn ý thức, tự 
giác tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật 
về an toàn phòng, chống cháy nổ. Ông Nguyễn 
Văn Tám - chủ Doanh nghiệp tư nhân Hào Phát 
cho biết, thời gian qua, Công ty luôn quan tâm, 
chú trọng đầu tư hệ thống phòng, chống cháy, nổ, 
tuân thủ các quy định về thẩm duyệt và nghiệm 
thu khi xây dựng nhà xưởng. Toàn bộ diện tích 
nhà xưởng và các vị trí làm việc đều được trang bị 
hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động; các dụng 
cụ thiết bị phòng cháy được bố trí tại những nơi dễ 
nhìn thấy để sử dụng khi cần thiết. Đặc biệt, công 
ty luôn chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao kiến 
thức, ý thức về phòng, chống cháy nổ cho toàn bộ 
công nhân, nhân viên.

Tại Cơ sở cơ khí Đức Thành (TP. Sa Đéc), đơn 
vị có nhà xưởng lớn, chuyên sản xuất, hàn, tiện 
cơ khí, nguyên liệu sản xuất chủ yếu là các chất 
dễ gây cháy nổ. Với khối lượng cơ sở vật chất lớn, 
nguyên liệu sản xuất tiềm ẩn nguy cơ cháy cao 
nên cơ sở luôn chú trọng công tác bảo đảm an 
toàn, phòng, chống cháy nổ, góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh doanh.

Ông Đinh Tôn Phúc - Giám đốc Công ty 
TNHH Cơ khí Đức Thành cho biết: “Đối với những 
hộ gia đình sử dụng các thiết bị có công suất lớn được 
dùng trong mùa nắng nóng như: Máy điều hòa, quạt 
điện, bếp điện, bàn ủi... là những thiết bị có bộ phận 
đốt nóng làm từ kim loại có điện trở cao. Để ngăn 
chặn các sự cố cháy, nổ do điện gây ra, thông qua các 
chương trình sửa chữa đường dây hỏng hóc, lắp đặt 

thiết bị sử dụng tiết kiệm điện... ngành Điện cũng đã 
tuyên truyền hướng dẫn về cách thức, cấp phát cẩm 
nang sử dụng điện đến từng hộ gia đình”.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc - Giám đốc Điện 
lực Sa Đéc: “Ngành Điện khuyến cáo mỗi gia đình 
và cơ sở sản xuất, kinh doanh cần lưu ý thường xuyên 
kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, bếp đun… để kịp 
thời khắc phục những nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ. 
Trong sử dụng điện, không sử dụng phụ tải quá mức 
cho phép so với công suất thiết kế vì quá tải khả năng 
dẫn đến cháy thiết bị, dây dẫn gây ra cháy nổ; không 
lắp đặt hoặc để các thiết bị, đồ dùng điện có tỏa nhiệt 
như chấn lưu, bóng đèn, bàn ủi, bếp điện trên các vật 
dụng dễ cháy như: gỗ, giấy, la-phông bằng giấy carton, 
xốp... để ngăn ngừa hỏa hoạn. Đồng thời, người dân 
nên trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình 
chữa cháy xách tay, nước chữa cháy, các phương 
án chữa cháy và cứu nạn khi có tình huống cháy,  
nổ xảy ra”.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Đồng Tháp cũng 
chủ động tăng cường công tác kiểm tra đường dây, 
trạm biến áp, các thiết bị trên lưới nhằm củng cố 
hệ thống điện thuộc đơn vị quản lý, nâng cao chất 
lượng lưới điện; phát hiện, xử lý kịp thời các tồn 
tại, khiếm khuyết trên lưới điện. Đặc biệt đối với 
các đường dây, trạm biến áp vận hành đầy hoặc 
quá tải để ngăn ngừa sự cố xảy ra, nhằm đảm bảo 
cấp điện an toàn, tin cậy và liên tục; kiểm tra, rà 
soát, củng cố và tổ chức thực hiện các biện pháp     
an toàn phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn 
khi công tác trên lưới điện.
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Tháng Công nhân 2018 có gì mới?
[K.LinH] 

“Công đoàn cơ sở căn cứ những quy định của pháp luật về quyền, lợi ích của 
người lao động (NLĐ) rà soát Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đề xuất, 
thương lượng với người sử dụng lao động (NSDLĐ) cam kết để NLĐ có quyền 
lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn so với năm 2017”.

Đây là lưu ý của Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam đối với các cấp Công đoàn khi triển khai 
Tháng Công nhân năm 2018 (dự kiến diễn ra từ  
tháng 4/2018).

"Nghe công nhân nói - Nói để công nhân nghe"
Với chủ đề "Mỗi Công đoàn cơ sở - một lợi ích 

đoàn viên", mỗi Công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn 
các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng 
thời đề xuất với NSDLĐ tổ chức ít nhất một hoạt 
động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn 
viên và NLĐ. 

Bên cạnh đó, thông qua tổ chức diễn đàn "Nghe 
công nhân nói - Nói để công nhân nghe", các cấp 
Công đoàn phối hợp với các đối tác mà mình 
đã ký kết và các đối tác đã ký kết với Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam triển khai các lợi ích đến 
đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ; chủ động tìm kiếm, 
phát triển các đối tác mới, nhất là các đơn vị có 
sản phẩm trí tuệ của NLĐ Việt Nam trong phong 
trào lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động  
Việt Nam phát động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý các 
cấp Công đoàn chủ động phối hợp với ngành Y tế 
triển khai phúc lợi về chăm sóc sức khoẻ cho đoàn 
viên, NLĐ; liên kết với các thành viên Hiệp hội Văn 
hóa du lịch CĐ Việt Nam tổ chức lễ cưới tập thể, 
thiết thực chăm lo đời sống cho những thanh niên 
công nhân, đặc biệt là huy động các nguồn lực xã 
hội, nhất là của doanh nghiệp (DN) để trao quà, tặng 
"Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, công nhân khó 
khăn, công nhân bị tai nạn lao động.

Tri ân người lao động
Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc 

sống đoàn viên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam lưu ý Công đoàn cơ cở căn cứ những quy 
định của pháp luật về quyền, lợi ích của NLĐ rà 
soát TƯLĐTT và đề xuất, thương lượng với NSDLĐ 
cam kết để NLĐ có "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt 
hơn" so với năm 2017. Phấn đấu có từ 50% trở lên 
DN có tổ chức Công đoàn cam kết ít nhất 1 nội dung 

"Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn" cho NLĐ so 
với năm 2017.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với 
NSDLĐ triển khai các hoạt động đưa lợi ích về tinh 
thần đến đoàn viên CĐ, NLĐ, như: Tổ chức ngày 
hội tư vấn hoặc các sân chơi pháp luật dưới hình 
thức sân khấu hóa; vận động đóng góp quỹ hỗ trợ 
CN học tập và trao học bổng hỗ trợ công nhân đang 
và sẽ học tập, nâng cao trình độ; có các hình thức 
phù hợp để hỗ trợ CN vay vốn phát triển việc làm.

Đối với tổ chức diễn đàn "Nghe công nhân nói 
- Nói để công nhân nghe", các cấp Công đoàn đề 
xuất, phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao 
đổi giữa lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền với 
NLĐ để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề 
bức xúc của CNVC-LĐ, theo dõi kết quả triển khai 
những nội dung gặp gỡ, trao đổi. Ngoài ra, cần tham 
gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lao 
động như: Tiền lương, thu nhập, BHXH, BHYT, bảo 
hiểm thất nghiệp, An toàn, vệ sinh lao động; tham 
gia quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, nhất là 
các bếp ăn tập thể phục vụ CN trong các khu chế 
xuất, khu công nghiệp; giám sát thực hiện bữa ăn ca 
cho NLĐ.

Công đoàn cơ sở đề xuất với NSDLĐ tổ chức hoạt 
động "Cảm ơn" NLĐ, xem họ là thành viên hữu cơ 
để cơ quan, đơn vị, DN phát triển, ghi nhận đóng 
góp quan trọng của NLĐ và động viên NLĐ gắn bó 
lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, DN. Phấn 
đấu có trên 20% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
có tổ chức Công đoàn tổ chức hoạt động "Cảm  
ơn thành viên".

Qua tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân 
năm 2018 nhằm biểu dương lực lượng đoàn viên, 
CNVC-LĐ hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt 
Nam góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của 
đoàn viên với tổ chức Công đoàn; khẳng định vị trí, 
vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại 
diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên và NLĐ; đồng thời tập trung phát triển lợi 
ích, đưa lợi ích đến với đoàn viên và NLĐ.
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Nỗ lực về đích 
các công trình điện
[Lê văn TáM]

Ngay trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công ty Điện lực Cà Mau 
(PC Cà  Mau) đã hoàn thành 6 công trình cấp điện cho người dân với 
khối lượng 67,4km đường dây trung áp, 63,26km đường dây hạ áp, 
tổng dung lượng 4.200 kVA, tổng mức đầu tư là 56,73 tỷ đồng;  góp 
phần giúp bà con đón Tết thêm đầm ấm, vui tươi. 

Sáu hạng mục công trình gồm: Phát 
triển lưới hạ áp xóa hộ câu phụ năm 
2017; phát triển lưới điện các tuyến 
bức xúc cử tri yêu cầu năm 2017; cải 
tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện 
phục vụ nuôi tôm công nghiệp trên địa 

bàn huyện Ngọc Hiển; phát triển lưới điện phục vụ 
khu nuôi tôm công nghiệp tập trung Công ty Việt 
Úc - huyện Ngọc Hiển; cải tạo, nâng cấp và phát 
triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp trên 
địa bàn huyện Đầm Dơi - Trần Văn Thời; cải tạo, 
nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm 
công nghiệp trên địa bàn huyện Cái Nước - Phú Tân 
- Năm Căn.

Nổi bật và ý nghĩa nhất là công trình xoá hộ câu 
phụ, đã tạo điều kiện để người dân được mua điện 
trực tiếp từ ngành Điện, xóa bỏ tình trạng sử dụng 
điện câu đuôi và trả tiền điện giá cao. Cụ thể, PC 
Cà Mau đã xoá được 7.508 hộ câu phụ, trong đó 
kế hoạch đưa ra là 6.823 hộ, vượt trên 110%. Mặt 
khác, PC Cà  Mau cũng xử lý dứt điểm tình trạng 
các đường dây mất an toàn do dân câu phụ tự phát, 

đảm bảo mỹ quan lưới điện, ngăn ngừa tai nạn 
điện. Ông Nguyễn Thanh Tân, Trưởng phòng Kinh 
doanh PC Cà  Mau, cho biết, các công trình xoá hộ 
câu phụ đa phần là những đường cùng, ngõ cụt ở 
vùng sâu, vùng xa…

Ngành Điện cũng hướng dẫn bà con thực hiện 
thủ tục mua điện và ký hợp đồng theo quy định. 
Sau đó triển khai ngay việc lắp đặt đồng hồ điện 
cung cấp điện cho khách hàng, đảm bảo hoàn 
thành trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Để hoàn thành các hạnh mục công trình, bên 
cạnh những nỗ lực của ngành Điện trong việc giải 
phóng mặt bằng, phát quang cây xanh, thi công an 
toàn, nghiệm thu đóng điện công trình… còn có sự 
ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương các 
cấp và đông đảo người dân. 

Việc cung cấp điện kịp thời phục vụ phát triển 
kinh tế của ngành Điện đã góp phần làm thay đổi 
diện mạo nhiều vùng quê của tỉnh Cà Mau. Qua đó 
đáp ứng kỳ vọng, tạo niềm tin ngành Điện đối với 
người dân. 

Công nhân Điện lực sửa chữa, 
nâng cấp lưới điện, bảo đảm 

cung cấp điện ổn định, liên 
tục cho người dân.
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các loại, Tổng công ty đã chuyển đổi mua sắm 2.840 MBA Amorphous 
(có 274 MBA Amorphous 3 pha).

Căn cứ hiệu quả đạt được, EVN SPC đã tiếp tục mua sắm sử dụng 
MBA Amorphous cho những năm tiếp theo. Hiệu qủa mang lại được 
nâng cao theo số lượng  MBA Amorphous đã mua sắm đưa vào sử 
dụng giai đoạn 2016-2017:

+ Năm 2016: 3568 MBA Amorphous, tổng công suất 302 MVA, 
giúp giảm được 3,08 triệu kWh, tương đương đương với 0,005% chỉ 
tiêu TTĐN 2016.

+ Năm 2017: 3668 MBA Amorphous, tổng công suất 301 MVA, 
giúp giảm được 3,07 triệu kWh, tương đương đương với 0,005% chỉ 
tiêu TTĐN 2017.

Khẳng định hiệu quả giảm TTĐN trong sử dụng MBA Amorphous, 
năm 2018 Tổng công ty đưa vào kế hoạch mua sắm 3157 MBA 
Amorphous, tổng công suất 245 MVA, dự kiến sẽ giúp giảm được 2,53 
triệu kWh điện năng tổn thất.

Lắp đặt máy biến áp trên lưới điện.

Máy biến áp tổn thất thấp – 
Khẳng định hiệu quả 
sau 3 năm sử dụng

Trước năm 2015, các Tổng 
công ty Điện lực đều sử dụng 
máy biến áp (MBA) thông thường 
(thép silic 1 pha, thép silic 3 pha). 

Triển khai chủ trương của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) tại văn bản số 4376/EVN-
KD-KTSX ngày 30/10/2014 về 
việc lắp đặt thử nghiệm MBA có 
tổn thất thấp, dùng thép vô định 
hình.Trên cơ sở xem xét đặc tính 
kỹ thuật ưu việt về giảm tổn hao 
không tải với giá thành hợp lý của 
thiết bị, Lãnh đạo Tổng công ty 
Điện lực miền Nam (EVN SPC) 
đã quyết định đẩy mạnh sử dụng 
MBA Amorphous nhằm góp 
phần giảm tổn thất điện năng 
(TTĐN). Theo tính toán nếu lắp 
đặt 2840 MBA Amorphous phù 
hợp nhu cầu phụ tải thực tế ở các 
vị trí lắp đặt trên lưới với tổng 
dung lượng khoảng 204 MVA 
để phục vụ các công trình sửa 
chữa hoặc xây dựng mới lưới 
trạm điện  thì hàng năm EVN 
SPC sẽ giảm được 2,2 triệu kWh 
điện năng tổn hao, tương ứng với 
0,004% TTĐN năm 2015 của 
EVN SPC và giảm phát thải được  
1.200 tấn CO2.

Quyết liệt trong triển khai, 
năm 2015 EVN SPC đã ban hành 
chủ trương đẩy mạnh sử dụng 
MBA Amorphous cho tất cả các 
công trình thuộc tài sản điện lực; 
đồng thời khuyến cáo sử dụng 
MBA Amorphous đối các khách 
hàng có xây dựng mới trạm biến 
áp chuyên dùng, đặc biệt là các 
khách hàng sản xuất theo mùa 
vụ, các trạm bơm nước tưới tiêu 
nông nghiệp. Nhìn lại năm 2015: 
Nhu cầu cả năm là 4.070 MBA 

SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
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Như vậy từ 2015 đến 
2018, EVN SPC đã và sẽ 
hoàn tất lắp đặt 13.233 MBA 
Amorphous, tổng công suất 
1053 MVA, giúp giảm tỷ lệ 
TTĐN khoảng 0,018% hàng 
năm. Ngoài ra, việc sử dụng 
MBA Amorphous tại các trạm 
biến áp chuyên dùng của 
khách hàng theo định hướng 
và khuyến cáo của các Công 
ty Điện lực đang góp phần 
không nhỏ trong việc giảm 
TTĐN tại các Đơn vị.

EVN đánh giá EVN SPC là 
đơn vị đi đầu trong triển khai 
sử dụng MBA Amorphous 
đạt hiệu quả cao. Ngoài ra   
EVN SPC cũng là đơn vị đầu 
tiên tham gia dự án JCM do 
Chính phủ Nhật Bản xin tài trợ 
mua sắm MBA Amorphous 
nhằm giảm TTĐN giảm được 
phát thải CO2, góp phần bảo 
vệ môi trường. Theo đó, dự 
án JCM giai đoạn 2015-2016, 
toàn Tổng công ty  đươc tài trợ 
50% giá trị mua sắm MBA với 
số tiền tài trợ 55 tỷ đồng; dự 
án JCM 2016-2017 có mức tài 
trợ là 30% với số tiền tài trợ 
cũng xấp xĩ 55 tỷ đồng; dự án 
JCM 2017-2018 có mức tài trợ 
là 26% với số tiền tài trợ cũng 
xấp xỉ 50 tỷ đồng.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế 
đạt được nêu trên, việc sử dụng 
MBA Amorphous còn góp 
phần giảm phát thải CO2, bảo 
vệ môi trường, giảm thiểu tình 
trạng biến đổi khí hậu mà hiện 
nay đang ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến nhiều nước trên thế 
giới, trong đó có Việt Nam. 
Với hiệu quả kinh tế - xã hội 
trong 3 năm qua, khẳng định 
sử dụng MBA Amorphous là 
bước đi đúng đắn của Tổng 
công ty trong công tác giảm 
tổn thất điện năng và bảo 
vệ môi trường, EVN SPC sẽ 
tiếp tục tăng cường sử dụng 
MBA Amorphous trong các  
năm kế tiếp.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
MÙA NẮNG NÓNG
[pHan THị KiM Tuyến, nguyễn THị Quế Trân]

Bắt đầu từ tháng 3 hằng năm, các tỉnh thành phía 
Nam bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng 
điện trong sinh hoạt gia đình và sản xuất, dịch vụ 
tăng cao. Cấp điện đầy đủ và thỏa mản các yêu 
cầu dịch vụ điện được ngành Điện đặt biệt quan 
tâm với tên gọi “Cấp điện mùa khô”.

Thời tiết vào trong mùa khô là nguyên nhân tăng nhu cầu sử 
dụng điện của khách hàng cho mục đích làm mát. Việc này 
dẫn đến tình trạng đầy tải, quá tải hệ thống điện, một số 
trường hợp xảy ra tình trạng gián đoạn điện ngoài kế hoạch 
với tần suất cao hơn so với thời gian khác trong năm; đồng 

thời, tiền điện hàng tháng của khách hàng cũng gia tăng. Đây là các 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc gọi vào Trung tâm Chăm sóc 
khách hàng (TTCSKH) nhiều hơn, tập trung vào hai nội dung báo mất 
điện và khiếu nại hoặc yêu cầu giải thích vì sao tiền điện tăng cao so 
với các kỳ trước.

Mùa khô năm 2018 theo dự đoán sẽ diễn biến phức tạp nhiệt độ 
khả năng tăng cao so với năm 2017. Các đơn vị vận hành lưới điện đã 
tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện… 
để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho nhu cầu sử dụng điện của 
khách hàng trong mùa khô. TTCSKH đã chuẩn bị và trang bị đầy đủ 
thông tin cần thiết để điện thoại viên tư vấn, cung cấp thông tin, giải 
đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng cũng như phối hợp cùng các đơn vị 
Điện lực chăm sóc khách hàng tốt nhất trong các tháng của mùa nắng 
nóng năm 2018.

Theo thống kê từ Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng – CRM 
(Customer Relationship Management) của TTCSKH, trong 19 ngày 
đầu tháng 03/2018 có tất cả 76.871 cuộc gọi, trong đó số cuộc gọi về 
ghi nhận: Xử lý mất điện và thông tin sự cố điện đang xử lý là 40.678 
cuộc, chiếm 52,92%; kiến nghị, hỏi đáp về hóa đơn tiền điện, tiền điện 
tăng cao là 2.422 cuộc, chiếm 3,15%. Dự kiến trong các tháng tới, tỷ 
trọng về dịch vụ liên quan đến mất điện, sự cố và hóa đơn tăng đến 
65% và 7% tương ứng

Tình trạng mất điện bất thường chủ yếu do nhu cầu sử dụng điện 
tăng và đồng loạt của khách hàng dẫn đến một số trường hợp quá tải 
trạm biến áp, đường dây hạ thế, gây sụt áp hoặc làm bật CB trạm.

Năm 2018 những trường hợp khách hàng bức xúc hóa đơn tiền 
điện tăng đột biến vào đầu mùa nóng không chỉ vì sản lượng điện tiêu 
thụ tăng do thường xuyên sử dụng thiết bị làm mát (quạt, máy lạnh…) 
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Điện thoại viên của TTCSKH Điện lực miền Nam trực 24h/24h để tiếp nhận tất cả thông tin của khách hàng.

mà còn có sự gia tăng do điều chỉnh giá điện từ ngày 
01/12/2017. Sử dụng điện “như mùa nóng 2017” sẽ 
trả tiền điện nhiều hơn trong “mùa nóng năm 2018” 
mà nhiều gia đình không biết... dẫn đến bức xúc.

Điện thoại viên/Giao dịch viên phải nắm bắt tâm 
lý của khách hàng trong các trường hợp mất điện, 
tiền điện tăng cao,… để có cách tư vấn tốt nhất.

Trường hợp khách hàng bị mất điện đột xuất, mất 
điện thường xuyên, điện áp yếu thì nhanh chóng 
tiếp nhận thông tin chuyển Điện lực giải quyết, chủ 
động xoa dịu khách hàng để giảm bức xúc. Tiếp tục 
theo dõi quá trình chăm sóc khách hàng của các 
Điện lực/ Tổ trực sữa chữa điện. Trường hợp có yêu 
cầu nhiều lần của khách hàng, chủ động liên hệ lại 
khách hàng để kiểm tra quá trình Điện lực xử lý 
yêu cầu của khách hàng.

Trường hợp khách hàng thắc mắc khiếu nại tiền 
điện tăng cao, Điện thoại viên/Giao dịch viên so 
sánh sản lượng điện của tháng khách hàng khiếu 
nại với sản lượng tháng cùng kỳ năm trước và các 
tháng gần đây. Nếu sản lượng không tăng đột biến 
trong các phép so sánh thì tư vấn các nguyên nhân 
tăng tiền điện trong mùa khô: Việc sử dụng điện 
tăng tự nhiên, việc thay đổi giá điện từ cuối năm 
2017 (tính toán số tiền chênh lệch so với năm trước, 
thông báo khách hàng); tư vấn các phương pháp 
tiết kiệm điện. Nếu khách hàng vẫn chưa thỏa mãn 
hoặc tiền điện có tăng đột biến, chuyển yêu cầu về 
Điện lực trực thuộc đến kiểm tra tìm hiểu xem có 
những nguyên nhân khác để giải thích/giải quyết 
cho khách hàng hài lòng.

Trường hợp khách hàng bị mất điện đột xuất, 
mất điện thường xuyên, điện áp yếu, nhân viên 
Điện lực tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân 

để sửa chữa hoặc lập kế hoạch nâng công suất trạm 
biến áp, tăng tiết điện dây, cấy thêm trạm... để nâng 
cao chất lượng điện năng.

Trường hợp khách hàng thắc mắc khiếu nại sản 
luợng điện tiêu thụ trong tháng tăng cao bất thường 
dù không tăng tần suất sử dụng thiềt bị điện, nhân 
viên Điện lực cần tích cực tìm nguyên nhân, phối 
hợp khách hàng kiểm tra công tơ bằng công tơ mẫu 
cầm tay. Nếu phát hiện sai sót phải khắc phục ngay. 
Trường hợp không phát hiện nguyên nhân, khách 
hàng không đồng ý với kết quả kiểm tra thì Điện lực 
hỗ trợ khách hàng liên hệ Sở Công Thương để kiểm 
định độc lập thiết bị đo đếm.

Để đối phó với sự biến đổi thời tiết diễn biến 
phức tạp như hiện nay, đảm bảo cấp điện và dịch 
vụ Điện lực tốt nhất, không chỉ cần sự nỗ lực của 
ngành Điện mà còn cần cả sự hợp tác và hưởng 
ứng từ phía khách hàng. Do đó, điện thoại viên/
giao dịch viên hướng dẫn khách hàng nên mua sắm 
các trang thiết bị tiết kiệm điện như thay thế bóng 
đèn sợi tóc bằng đèn compact, đèn Led; các thiết bị 
điện dân dụng của nhà sản xuất có thương hiệu uy 
tín, có dán nhãn tiết kiệm năng lượng… Áp dụng 
phương châm tiết kiệm điện “ra tắt, vào bật” đối 
với đèn chiếu sáng cũng như đóng ngắt các thiết bị 
điện khác khi không sử dụng. Các đơn vị Điện lực 
cần phối hợp với địa phương để tăng cường truyền 
thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong 
mùa nắng nóng. Đồng thời yêu cầu tất cả CBCNV 
Điện lực phải là một tuyên truyền viên để phục vụ, 
tư vấn khách hàng các biện pháp sử dụng điện an 
toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 
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Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN ông Dương Quang Thành cam kết sẽ đầu tư để xóa tình 
trạng điện câu đuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vào năm 2020.

Năm 2020, Sóc Trăng sẽ không còn 
tình trạng điện câu đuôi
[Xuân Tiến]

Đó là khẳng định của 
Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tập 
đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) - ông 

Dương Quang Thành tại buổi làm 
việc ngày 12/3/2018 giữa EVN và 
tỉnh Sóc Trăng về tình hình cung 
cấp điện cũng như công tác đầu 
tư xây dựng các công tình điện 
trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Phan Văn Sáu - Ủy 
viên BCH Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, trong 
những năm qua ngành Điện đã 
đảm bảo cung ứng đủ điện cho 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 
và nhu cầu sinh hoạt của Nhân 
dân, trong đó sản lượng điện 
thương phẩm năm 2017 đạt 1,22 
tỷ kWh, kế hoạch năm 2018 đạt 
1,33 tỷ kWh (tăng 9% so với năm 
2017). Đặc biệt, đến nay đã có 
100% số xã, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh có điện lưới quốc gia, số hộ 
dân nông thôn có điện là 223.363 
hộ, đạt 99,32%.

Tại buổi làm việc, ông Phan 
Văn Sáu mong muốn ngành 
Điện hỗ trợ tỉnh xóa tình trạng hộ 
gia đình sử dụng điện câu đuôi 
không đảm bảo an toàn; tiếp tục 
đầu tư, cấp điện cho cụm dân cư 
chưa có điện ở các vùng lõm và 
cấp điện cho các trạm bơm điện 
để phục vụ sản xuất nông nghiệp; 
ưu tiên nguồn vốn để đầu tư lưới 
điện phục vụ cho nuôi tôm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành cho biết, EVN và 
EVN SPC đã có kế hoạch thực 
hiện đầu tư lưới điện trên địa bàn 
tỉnh Sóc Trăng với tổng nguồn 
vốn trên 2.000 tỷ đồng trong giai 

đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ 
phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó, đã hoàn thành nhiều dự 
án phục vụ nuôi tôm như dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới 
điện thuộc Dự án DLP3 vay vốn WB; dự án cải tạo, đầu tư mới lưới 
điện trung hạ thế để đảm bảo cấp điện nuôi tôm; dự án giải pháp tiết 
kiệm điện trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh. Từ nay đến năm 2020, 
EVN sẽ đầu tư trên 686 tỷ đồng để cấp điện cho gần 10.000 ha diện 
tích ao nuôi tôm trên địa bàn tỉnh.

 Đối với việc triển khai đề án xóa hộ sử dụng điện câu đuôi, trong 
năm 2016-2017 ngành Điện đã xóa được trên 7.000 hộ với tổng chi phí 
16,5 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2018, sẽ thực hiện xóa câu câu đuôi trên 
5.300 hộ với tổng kinh phí 21,4 tỷ đồng. Lãnh đạo EVN cho biết, mục 
tiêu đến năm 2020, Tập đoàn/Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ hỗ 
trợ địa phương cơ bản không còn hộ sử dụng điện câu đuôi.

 Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương 
Quang Thành đề nghị tỉnh Sóc Trăng tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị 
Điện lực trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy 
hoạch điện VII điều chỉnh, đồng thời hỗ tháo gỡ vướng mắc trong 
công tác đề bù giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa 
bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành Điện mong muốn địa phương tiếp tục hỗ trợ 
trong công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra việc thực hiện tiết 
kiệm điện trên địa bàn cũng như tăng cường tuyên truyền sâu rộng 
trong nhân dân về trách nhiệm bảo vệ an toàn công trình lưới điện, 
xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm trong sử dụng và an toàn 
hành lang lưới điện.

 Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu cam kết sẽ hỗ trợ tối đa 
những yêu cầu ngành Điện đưa ra.

bản tin evn spC tháng 3/2018        23 



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Sáng kiến đạt giải thưởng
tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật
[Đặng THị nHơn Tùng]

Tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần 
thứ VII, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đăng ký 3 
sáng kiến và đạt 1 giải Nhì và 2 giải khuyến khích: 

- Giải Nhì: Sáng kiến “Tạo quy cách bộ đà 
đỡ đa năng dùng cho lưới điện trên không” 
của tác giả Trác Thanh Điền, Trương Anh Khoa, 
được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu và 
được khen thưởng số tiền 10 triệu đồng.

Chi tiết sáng kiến như sau:

 + Trước khi có sáng kiến: Để nâng cao độ tin 
cậy cung cấp điện, Công ty Điện lực Bạc Liêu xây 
dựng đường dây trung áp 2 mạch, 1 mạch cấp điện 
phục vụ khách hàng sinh hoạt, 1 mạch cấp điện 
phục vụ khách hàng quan trọng và khách hàng sản 
xuất. Tuy nhiên, khi xây dựng đường dây trung áp 
2 mạch phải thay trụ, lắp thêm đà, phải ngừng cung 

cấp điện thời gian dài để thi công và phát sinh nhiều 
chi phí.

+ Nội dung cải tiến của sáng kiến: Gia công bộ 
đà đỡ đa năng 2,4m, 6 ốp (theo bản vẽ) để thay thế 
cho các bộ đà đỡ hiện hữu (tại từng vị trí trụ sẽ lắp 
2 sứ đứng tại 2 ốp của bộ đà cho 1 pha. Tại giữa các 
khoảng trụ sẽ dùng các kẹp phân pha chuyên dụng 
bán trên thị trường hoặc kẹp 2 rãnh song song để cố 
định các dây dẫn của cùng 1 pha).

+ Hiệu quả sáng kiến: Tạo mỹ quan cho lưới 
điện, tiết kiệm chi phí, giảm tần suất và thời gian 
ngừng cung cấp điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện.

- Giải Khuyến khích: Sáng kiến “Tạo quy 
cách tủ phân phối (chứa CB, công tơ) cho lưới 
điện hạ áp ngầm” của tác giả Trần Trung Hiếu, 
Trương Anh Khoa và Huỳnh Công Thiện, được 
UBND tỉnh tặng Bằng khen được khen thưởng số 
tiền 3 triệu đồng.

Chi tiết sáng kiến như sau:
+ Trước khi có sáng kiến: Trong quá trình quản 

lý vận hành lưới điện hiện nay phát sinh lưới điện 
hạ áp ngầm tại các khu dân cư mới cũng như lưới 
điện hạ áp ngầm của ngành Điện trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu trong thời gian tới. Tuy nhiên, các bản vẽ 
thiết kế thi công phần cáp ngầm lưới điện hạ áp và 
nhánh rẽ khách hàng chỉ có phần tủ phân phối đặt 
dọc theo tuyến cáp ngầm trục hạ áp. Bên trong tủ 
phân phối chỉ có MCCB tổng của tủ và các MCB 
đấu nối dây nhánh rẽ khách hàng. Các công tơ phải 
đặt trước mặt nhà khách hàng phía sau đoạn dây 
nhánh rẽ. Việc đặt công tơ trước mặt nhà khách 
hàng sẽ gây mất mỹ quan, khó khăn cho công tác 
quản lý công tơ.

+ Nội dung cải tiến của sáng kiến: Đối với lưới 
điện hạ áp ngầm hiện hữu (đã lắp tủ phân phối chỉ 
có MCCB và MCB): Gia công tủ phân phối chứa các 
công tơ theo bản vẽ hình 1, đặt bổ sung bên cạnh 
tủ phân phối hiện hữu để lắp đặt các công tơ vào 
trong tủ này trước khi kéo dây nhánh rẽ vào nhà 
khách hàng. Đối với lưới điện hạ áp ngầm dự kiến 

24      bản tin evn spC tháng 3/2018



xây dựng mới: Gia công tủ phân phối có 2 ngăn: 1 
ngăn chứa các CB, 01 ngăn chứa các công tơ khách 
hàng theo bản vẽ hình 2 để lắp đặt các CB và công 
tơ vào trong tủ này trước khi kéo dây nhánh rẽ vào 
nhà khách hàng.

+ Hiệu quả sáng kiến: Tạo mỹ quan trước mặt 
nhà khách hàng, thuận tiện cho công tác lắp đặt, 
quản lý công tơ.

cử nhân viên túc trực thường xuyên kiểm tra mực 
nước trong bình chứa trung gian và thành phẩm để 
điều khiển đóng/cắt motor kịp thời khi nước đầy, 
thiếu hoặc mất nước. Trong khi đó, các bình chứa 
có chiều cao gần 2m, không nhìn thấy được mực 
nước bên trong bình gây khó khăn trong việc kiểm 
tra). Mặt khác, hệ thống lọc nước chưa được trang 
bị bảo vệ tự động cho các motor trong trường hợp 
không đủ nước (Khi thiếu nguồn nước, nếu kiểm 
tra và xử lý không kịp thời sẽ dẫn đến việc hệ thống 
hoạt động không tải, gây ra tiếng kêu tại bơm áp lực 
làm giảm tuổi thọ hệ thống, gây lãng phí).

+ Nội dung cải tiến của sáng kiến: Lắp thêm 
3 phao điện và 1 rơle dòng chảy vào hệ thống lọc 
nước của máy vệ sinh cách điện hotline để vận 
hành hệ thống lọc nước ở chế độ tự động.

+ Hiệu quả sáng kiến: Hệ thống lọc nước được 
điều khiển tự động sẽ đảm bảo hoạt động chính xác 
theo yêu cầu đặt ra, đồng thời bảo vệ thiết bị trong 
trường hợp thiếu nước, tránh gây lãng phí, giảm 
tuổi thọ, hư hỏng thiết bị. Sáng kiến đã ứng dụng kỹ 
thuật, công nghệ để nâng cao năng suất lao động. 

Sáng kiến “Tạo quy cách tủ phân phối (chứa CB, công tơ) cho lưới điện 
hạ áp ngầm”

 - Giải Khuyến khích: Sáng kiến “Bộ điều 
khiển tự động lọc nước của máy vệ sinh cách 
điện hotline” của nhóm tác giả Nguyễn Minh 
Hòa, Nguyễn Thanh Phương, Lâm Sanh – Điện 
lực Phước Long, được tặng Bằng khen của UBND 
tỉnh Bạc Liêu tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 12 năm 2017 và thưởng với số tiền 
3.000.000 đồng.

Chi tiết sáng kiến:
+ Trước khi có sáng kiến: Trong quá trình thực 

hiện vệ sinh cách điện hotline, hệ thống máy vệ 
sinh cách điện hotline vẫn còn hạn chế, cụ thể là 
hệ thống lọc nước được vận hành và kiểm soát chủ 
yếu bằng thủ công (khi vận hành, Điện lực phải 

Sáng kiến “Bộ điều khiển tự động lọc nước của máy vệ sinh cách điện 
hotline”

Rơ le 
dòng chảy

Phao 3

Phao 2

Phao 1
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Giải pháp xác định nhanh, 
đúng thứ tự pha của lưới điện 
[Ban KT] 

Từ thực tế, trước năm 2016, 
việc kiểm tra sơ bộ hệ thống 
đo đếm trên lưới điện trong 
công tác nghiệm thu, kiểm 
tra định kỳ hàng tháng tại 

Công ty Điện lực Bến Tre (PC Bến Tre) 
thông thường thực chỉ hiện bằng đồng 
hồ VOM để kiểm tra điện áp, dòng điện 
phụ tải của hệ thống.

Để kiểm tra chuyên sâu hơn cho hệ 
thống đo đếm khi có nghi vấn, hay theo 
yêu cầu khách hàng hoặc định kỳ hàng 
quý thì phải dùng bộ công tơ mẫu. Đây 
là thiết bị chuyên dùng rất đắt tiền và 
khi sử dụng phải đấu dây khá phức tạp; 
đòi hỏi người sự dụng phải có tay nghề 
và trình độ nhất định.

Trong khi đó, hiện nay tình trạng 
hệ thống đo đếm 3 pha đang vận hành 
trên hệ thống lưới điện thuộc PC Bến 
Tre vẫn còn những trường hợp bị sai 
thứ tự pha đang vận hành; do khi lắp 
mới công tơ 3 pha, không xác định được 
thứ tự pha; dẫn đến đối với công tơ 3 
pha cảm ứng, sẽ ảnh hưởng đến đo đếm 
vô công nếu sai đấu nối thứ tự pha; với 
công tơ điện tử thì không đồng nhất 
pha, khó cân pha khi 3 pha không cân 

bằng. Việc kiểm tra bằng đồng hồ VOM 
thông thường thì không xác định được; 
còn muốn chính xác phải dùng thiết bị 
chuyên dùng hoặc công tơ mẫu nhưng 
giá thành rất đắt.

Để khắc phục hạn chế, khó khăn 
trên khi kiểm tra nhanh những thông 
số cơ bản của hệ thống: Điện áp, dòng 
điện, thứ tự pha, nhóm tác giả gồm 
Đoàn Thành Ân, Phạm Thanh Trúc 
và Đặng Văn Thiệu của PC Bến Tre 
đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp sử 
dụng rơ-le đấu nối làm thiết bị kiểm tra 
nhanh thứ tự pha của hệ thống.

Mô tả giải pháp
Giải pháp thực hiện bao gồm sử 

dụng 1 rơ-le lắp đặt cố định trong hộp 
bảo vệ, dung 3 que hàn nối với dây 
dẫn 3 màu xanh-vàng-đỏ quy ước 
cho 3 pha (1-2-3 hay A-B-C) đấu nối  
vào rơ-le.

Rơ-le sử dụng là loại có tính năng 
bảo vệ mất pha và ngược pha thuộc 
thiết bị điện tử công suất tích hợp thành 
khối có kích thước (chiều cao x chiều 
rộng x chiều sâu): 80 x 35 x 73 mm; gắn 
trên socket 11 chân tròn.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

26      bản tin evn spC tháng 3/2018



Nguyên lý làm việc: 

Thực hiện theo sơ đồ dưới đây. 

Ảnh chụp: Thiết bị đã được lắp đặt hoàn chỉnh

Khi kiểm tra công tơ 3 pha hay lưới 
điện 3 sử dụng 3 que đo (vàng – xanh 
- đỏ) đưa vào 3 cực dòng của công tơ 
(hoặc lưới điện) theo thứ tự của pha là 
1-2-3, nhìn đèn tín hiệu có thể xác định 
được thực trang, cụ thể:

1. Đèn xanh không sáng, cho kết 
luận: Hệ thống mất pha.

2. Đèn xanh sáng và đèn đỏ không 
sáng cho kết luận: Hệ thống đã bị sai 
thứ tự pha.

3. Đèn xanh sáng, đèn đỏ sáng ta có 
thể kết luận: Hệ thống đủ và đúng thứ 
tự pha (A-B-C).

Giải pháp đã được áp dụng rộng rãi 
trong toàn PC Bến Tre trong việc xác 
định nhanh và đúng thứ tự pha đối với 
hệ thống đo đếm, lưới điện 3 pha 4 dây 
sử dụng cáp ABC.

Hiệu quả mang lại khi áp dụng  
giải pháp: 

Với việc đưa thiết bị vào sử dụng đã 
giúp xác định nhanh, đúng thứ tự pha 
cho hệ thống đo đếm và lưới điện 3 pha 
4 dây sử dụng cáp ABC đã giúp Công 
ty tiết kiệm chi phí, nhân lực, thời gian 
thực hiện; giảm áp lực, tần suất sử dụng 
thiết bị chuyên dùng cồng kềnh, đắt 
tiền và số lượng trang bị rất ít.

Về giá trị làm lợi, nếu chỉ thực hiện 
kiểm tra thứ tự pha mà phải dùng công 
tơ mẫu hiện có giá trên 100 triệu đồng 
thì rất tốn kém.  Còn nếu so với thiết 
bị đo thứ tự pha có cùng tính năng 
bán trên thị trường có giá trên 900.000 
đồng/bộ, trong khi bộ thiết bị của giải 
pháp này chỉ có giá 180.000 đồng/bộ, 
thấp hơn trên 5 lần. Chỉ tính riêng áp 
dụng và trang bị mỗi Điện lực thuộc PC 
Bến Tre 5 bộ thì đã làm lợi hàng chục 
triệu đồng. Nếu giải pháp này được áp 
dụng rộng rãi trong toàn Tổng công ty 
với trên 200 Điện lực, sẽ mang lại hiệu 
quả lên đến hàng trăm triệu đồng.
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Ký giao ước thi đua và cam kết  
thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà 
Mau) vừa tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện giao ước thi đua và thực thi 
văn hoá doanh nghiệp (VHDN) năm 2018.

Các thành viên Ban Chỉ đạo VHDN PC Cà Mau chứng kiến buổi lễ ký kết.

Ông Huỳnh Hữu 
Quang, Trưởng 
Ban chỉ đạo 
Văn hóa doanh 
nghiệp, Thủ 
trưởng Cơ quan 

Công ty Điện lực Cà Mau; ông 
Thiều Văn Minh, Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở Công ty, cùng đại 
diện Đoàn thanh niên, Chánh 
Văn phòng, Trưởng các Phòng, 
Ban, đơn vị Cơ quan Công ty đã 
ký cam kết, phát động toàn thể 
CBCNV giao ước thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
và thực thi Văn hóa doanh nghiệp 
năm 2018.

Trong đó, Ban Giám đốc và 
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 
PC Cà Mau chỉ đạo các đơn vị, 
Công đoàn bộ phận phát động 
CBCNV thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
năm 2018 về các mặt công tác 
như: Điện thương phẩm, tỷ lệ 
điện dùng để phân phối, giá bán 
bình quân, doanh thu tiền điện, 
lợi nhuận, năng suất lao động và 
những chỉ tiêu mũi nhọn khác do 
cấp trên giao. 

Về thực thi Văn hóa doanh 
nghiệp, PC Cà Mau đi sâu vào 
các vấn đề triển khai thực hiện 
các nội dung trong bộ quy tắc 
ứng xử văn hóa của EVN SPC và 
Công ty vào các lĩnh vực chuyên 

môn và giao tiếp hàng ngày nhằm đảm bảo 100% CBCNV trong các 
Phòng, Ban thực hiện nghiêm các quy định về: Mặc đồng phục, đeo 
bảng tên theo quy định công tác 5S, quy trình quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO, ứng xử văn minh, lịch sự, tận tâm, trách nhiệm cao 
trong mọi công việc...

Lãnh đạo Phòng, Ban, đơn vị phải đảm bảo thực hiện việc đánh 
giá, chấm điểm thực thi Văn hoá doanh nghiệp hàng quý theo quy 
định của Công ty Điện lực Cà Mau, đảm bảo 100% CBCNV thực 
hiện nghiêm túc chương trình thực thi Văn hoá doanh nghiệp  
theo quy định.

Bản cam kết này được treo tại các Phòng, Ban, đơn vị, trên trang 
web của Công ty để thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh, thực thi Văn hoá doanh nghiệp của từng CBCNV 
trong Công ty Điện lực Cà Mau.

Lê văn Tám 
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Vệ sinh lưới điện không cần cắt điện
Ứng dụng công nghệ mới để sửa chữa đường dây đang mang điện là 
một trong những biện pháp hiệu quả trong việc đảm bảo cung cấp điện 
an toàn, liên tục.

Công nhân PC Cà Mau rửa sứ bằng nước áp lực cao trên đường dây đang mang điện

Điện lực Thành phố Cà 
Mau đã hoàn thành vệ 
sinh toàn bộ hệ thống 
lưới điện trong nội ô 
thành phố Cà Mau bằng 
cách áp dụng công nghệ 

vệ sinh đường dây điện đang mang điện 
bằng nước áp lực cao. Với giải pháp này, sẽ 
chấm dứt việc cắt điện, làm gián đoạn việc 
quá trình cung cấp điện cho khách hàng 
khi vệ sinh định kỳ lưới điện; đồng thời 
không còn cảnh công nhân phải trèo lên 
cột điện vệ sinh từng quả sứ. 

Với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp 
hóa hiện nay, sứ cách điện trên lưới thường 
xuyên bị nhiễm bẩn. Nếu không xử lý vệ 
sinh kịp thời dễ dẫn đến nguy cơ sự cố 
đường dây. Song mỗi lần vệ sinh sứ, ngành 
Điện buộc phải cắt điện, ảnh hưởng đến 
sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Bằng cách dùng vòi bơm áp suất lớn, 
công nhân sẽ phun trực tiếp nước đã khử 
Ion không dẫn điện với áp lực cao để làm 
sạch sứ cách điện. Có tất cả 9 tuyến đường 
dây trung áp 3 pha cung cấp điện cho các 
phụ tải trọng điểm quan trọng các trục 
chính cung cấp điện cho toàn thành phố, 
với tổng chiều dài trên 47 km, đã được vệ 
sinh trực tiếp, không cần phải cắt điện. 193 
trạm biến áp cung cấp điện chuyên dụng 
cho khách hàng lớn cũng như các khách 
hàng lẻ và các thiết bị bảo vệ khác trên 
tuyến cũng được vệ sinh trong đợt này.

Vệ sinh sứ hotline là giải pháp mới 
được Công ty Điện lực Cà Mau đưa vào áp 
dụng gần đây đã góp phần nâng cao độ tin 
cậy cung cấp điện.

Mai Hoa - Lê văn Tám – Huỳnh Lưu Kỳ 
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Cấp điện xã vùng sâu

Công nhân Điện lực Đồng Phú kéo điện cho hộ dân ấp Thạch Màng, xã 
Tân Lợi, huyện Đồng Phúđang thi công lắp đèn chiếu sáng nông thôn

Điện lực Đồng Phú, Công ty Điện lực Bình 
Phước đã hoàn thành công trình cấp điện cho  hơn 
30 hộ dân với trên 120 nhân khẩu tại Tổ 2, ấp Thạch 
Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

Công trình có khối lượng: Xây dựng đường dây 
hạ áp dài 1,5km và 1 máy biến áp công suất 50 kVA, 
phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu.  

Điện lưới quốc gia đã toả sáng trong từng ngôi 
nhà nơi xã vùng sâu ngay dịp Tết nguyên đán Mậu 
Tuất. Trong các gia đình đã nghe thấy tiếng nhạc, 
hình ảnh trong tivi cùng ánh đèn trang trí nhấp 
nháy. Tất cả những âm thanh, hình ảnh đó là báo 
hiệu cho một sự khởi đầu mới tốt đẹp, cuộc sống 
người dân nơi đây bước sang thời kỳ mới. Điện sẽ 
giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế, cải thiện 
cuộc sống, trẻ em có điều kiện học hành tốt hơn.

nguyễn Thị Kim Hằng

[ĐỖ MinH TuẤn]

TIN VẮN

Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa 
hoàn thành đóng điện công trình trạm 
biến áp 110kV/22kV Hưng Định đấu 
nối đường dây 110kV Bình Hòa – Gò 
Đậu (tại phường Thuận Giao, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương) và trạm 

biến áp 110/22kV Đông Hòa đấu nối đường dây 
110kV Thủ Đức – Linh Trung 1 – Bình An (tại 
phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An,  tỉnh Bình Dương)                                                                                                                               

Trạm 110kV/22kV Hưng Định được thiết kế 
xây dựng giai đoạn 1 với quy mô: 1 máy biến áp 
T2 công suất 63MVA 110kV/22kV và 5 phát tuyến 
22kV. Các phát tuyến này dự kiến cấp điện tăng 
cường cho khu công nghiệp Bình Chuẩn, khu sản 
xuất An Thạnh, các phụ tải công nghiệp dọc đường 
Quốc lộ 13 và cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất 
cho khu vực các phường: Thuận Giao, Bình Chuẩn, 
An Phú – thị xã Thuận An- Tỉnh Bình Dương.

Trạm 110kV/22kV Đông Hòa được thiết kế với 
quy mô: 02 máy biến áp T1, T2 công suất 2x63MVA 
110/22kV và 10 phát tuyến 22kV. Các phát tuyến 
này dự kiến cấp điện tăng cường cho các Khu công 
nghiệp Sóng Thần 1, 2, Bình Đường... các phụ tải 
công nghiệp dọc đường Quốc lộ 1K và cấp điện phục 

Đóng điện trạm biến áp 110kV

Trạm biến áp 110kV/22kV Đông Hòa

vụ sinh hoạt, sản xuất cho khu vực các phường: 
Đông Hòa, Bình An, An Bình và Trung tâm Hành 
chính thị xã Dĩ An.

Máy biến áp T2 trạm 110/22kV Hưng Định đưa 
vào vận hành sẽ giải quyết được tình trạng quá tải 
cho các trạm 110kV lân cận như: Gò Đậu, Bình 
Hòa; Máy biến áp T1, T2 trạm 110/22kV Đông Hòa 
đưa vào vận hành sẽ giải quyết được tình trạng quá 
tải cho các trạm 110kV lân cận như: Thủ Đức Bắc, 
Bình An, Sóng Thần, Tân Đông Hiệp đồng thời làm 
giảm bán kính cung cấp điện, giảm tổn thất điện 
năng và tăng cường khả năng cung cấp điện.
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Nữ cán bộ y tế “Hai giỏi”
[Đặng Huy Hoàng]

Nhanh nhẹn, hoạt bát, gần gũi, thân thiện, giỏi chuyên 
môn, tận tâm với nghề nghiệp… đó là ấn tượng về chị Cao 
Thị Trúc Ly, 36 tuổi, cán bộ y tế Công ty Điện lực Trà Vinh 
với 13 năm gắn bó với công tác y tế.

Năm 2005 sau khi tốt nghiệp Y sỹ, 
chị Ly vào làm việc tại Bệnh viện 
Đa khoa huyện Càng Long, tỉnh 
Trà Vinh, đến năm 2011 chuyển 
về công tác tại phòng Tổ chức và 

Nhân sự Công ty Điện lực Trà Vinh, đảm 
nhiệm công tác y tế. Nhiệm vụ được giao 
là khám bệnh hằng ngày; theo dõi công tác 
chăm sóc sức khỏe cho CBCNV, kiểm định 
môi trường lao động, vệ sinh phòng bệnh, 
phòng chống dịch, tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ, vệ sinh an toàn thực phẩm … 

Với chị vai trò y tế cơ quan không đơn 
thuần chỉ là nhiệm vụ khám chữa bệnh 
mà còn là thể hiện tình đồng nghiệp, là 
bạn bè. Nhiều khi đồng nghiệp tin tưởng 
“gửi gắm” cả người nhà cho cán bộ y tế của 
đơn vị để tư vấn về chăm sóc sức khỏe. 
Thậm chí, trong nhà có ai ốm đau thì lập 
tức “nhớ” và đầu tiên là gọi điện cho cán 
bộ y tế đơn vị “tư vấn chữa trị”, giúp đỡ... 
trong đơn vị, khi cán bộ, công nhân viên 
đột xuất ốm đau, trước hết đều nương nhờ 
vào người cán bộ y tế cơ sở. Vì vậy, theo chị 
nhiệm vụ cán bộ y tế là hết sức quan trọng, 
phải có đủ năng lực chuyên môn, tinh thần 
trách nhiệm cao, đảm bảo tốt sức khỏe cho  
người lao động. 

Chị Ly cho biết, khi chuyển về ngành 
Điện công tác, ban đầu rất bỡ ngỡ, bởi 
cán bộ y tế chỉ có 01 người mà phải quán 
xuyến nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác 
y tế chăm lo sức khỏe cho trên 650 người. 
Nhưng được sự giúp đỡ, hỗ trợ và động 
viên của đồng nghiệp, bản thân chị nỗ lực 
vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. 

Chị Cao Thị Trúc Ly là một trong những cá nhân hoàn thành 
xuất sắc toàn diện nhiệm vụ năm 2017 của PC Trà Vinh.

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Trạm biến áp 110kV/22kV Đông Hòa
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Nói về công tác chuyên môn chị Ly 
chia sẻ: Ngành Điện đa phần cán bộ, 
công nhân thường xuyên tiếp xúc với 
thiết bị điện, ngoài trời, trên cao, ngoài 
yêu cầu trang bị đầy đủ bảo hộ lao 
động và để đảm bảo an toàn tuyệt đối 
thì yếu tố sức khỏe hết sức quan trọng, 
cần phải xác định phân loại hàng năm 
và đặc biệt quan tâm đối với người lao 
động trực tiếp như: Công nhân leo trèo 
làm việc trên cao, nếu phát hiện có vấn 
đề tim, mạch và huyết áp… thì bộ phận 
y tế khuyến cáo kịp thời, để lãnh đạo 
Điện lực bố trí công việc phù hợp, đảm 
bảo an toàn cho người lao động. 

Đi đôi với công việc được giao, năm 
2017 vừa qua chị đã có sáng kiến “Hoàn 
thiện quy trình khám sức khỏe định kỳ 
hàng năm cho người lao động” được 
Hội đồng sáng kiến Công ty Điện lực 
Trà Vinh công nhận đưa vào áp dụng.

Hoàn thành tốt công tác chuyên 
môn, chị Ly còn tích cực tham gia 
hưởng ứng các phong trào thi đua văn 
hóa, văn nghệ, thể thao và công tác xã 
hội. Là Tổ trưởng Tổ Nữ công khối Văn 
phòng Công ty, chị luôn gương mẫu 
trong công tác với 15 lần hiến máu 
nhân đạo và tham gia hoạt động đoàn 
thể đạt được nhiều thứ hạng cao như: 
Giải Ba Hội thi “Nét đẹp phụ nữ ngành 
Điện” do Tổng công ty Điện lực miền 
Nam năm 2017, được tặng nhiều giấy 
khen, bằng khen, danh hiệu nữ công 
“hai giỏi” của Công đoàn các cấp.

Không chỉ “Giỏi việc nước”, với vai 
trò làm vợ, làm mẹ chị Ly còn xây dựng 
một gia đình đầm ấm, hạnh phúc với 2 
cô con gái chăm ngoan, học giỏi. .

Chị Ly khám bệnh cho đồng nghiệp

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

 Nhận xét về chị, ông Phan Minh 
Sơn- Trưởng phòng TC&NS cho biết: 
“Chị Ly là cán bộ y tế năng nổ, vững vàng 
về chuyên môn, luôn luôn hoàn thành tốt 
công việc được giao, giản dị trong cuộc 
sống, gần gũi với đồng nghiệp, chăm sóc 
hết lòng cho đồng nghiệp khi bị ốm đau”.

13 năm gắn bó với công tác y tế, 
trong đó có 7 năm công tác ở Công ty 
Điện lực Trà Vinh, chị Ly liên tục phấn 
đấu, rèn luyện, học tập, cống hiến để 
chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. 
Với tác phong làm việc nghiêm túc, 
gương mẫu, giản dị, chân thành, chị 
Ly xứng đáng với danh hiệu phụ nữ 
hai giỏi “giỏi việc nước, đảm việc nhà” 
và đây là một số những cá nhân tiêu 
biểu, điển hình trong nữ nhân viên  
ngành Điện.
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Anh thợ điện đang nghĩ suy gì đấy?
Đông lạnh rồi sao đứng giữa gió mây
Phải chăng anh đang nghĩ đến đường dây
Nghĩ trên tuyến, bao ngọn cây chưa phát!?
Hay đâu đó, nghe xôn xao khúc hát
Báo xuân về trên Tổ quốc thiêng liêng
Anh nhói lòng khi nghĩ đến bao miền
Xuân sắp về mà vẫn chưa có điện.
Anh ước mình là chú chim chiền chiện
Sải cánh tung trời, kết nối những đường dây
Anh mỉm cười ngắm khuôn mặt thơ ngây
Chạy tíu tít xem kéo dây về bản.
Cùng hò reo khi ánh đèn bừng sáng
Điện về rồi! Xóm núi sẽ hồi sinh
Và đêm về bên ánh sáng lung linh
Dân họp bàn chương trình nông thôn mới.
Yên lòng anh nhé! Rồi ngày mai sẽ tới
Ngõ ngách bản làng hẵn có dấu chân anh.

Thợ điện của lòng dân

Quốc Thiện

Có những ngày tất bật trên những công trường
Tháng Ba, tháng Tư… chang chang nắng trút
Gió khô khốc trượt trên những căn lều tạm

Có những ngày mưa giăng giăng ngổn ngang
Nhìn đâu cũng thấy bời bời đồng nước
Xóm làng- những hình khối nhấp nhô lướt thướt
Lúc đêm về…

Người thợ điện in dấu chân mọi nẻo sơn khê
Không quản ngày đêm kéo dây dựng trụ
Hết nắng mưa - gió gầm bão lũ
Tất tả sớm hôm, điện vượt núi băng đồi

Tay chai sần lưng áo thẫm mồ hôi
Cáp cuộn, lưng đai xuống lên xe rổ
Chăm chút từng giây trên từng chốt trụ
Thắp sáng niềm tin bền vững lâu dài

Những ngày vui anh vẫn miệt mài
Khẩn trương sớm hôm cho ngày đóng điện
Cuộc sống khởi sắc hơn sau những lần anh đến
Ơi anh thợ điện mến yêu!

Trăng rằm tỏa sáng mơn man
Tôi - người lính điện đem ngàn “ánh sao”
Chị Hằng, chú Cuội đêm nào
Cùng tôi thủ thỉ, trên cao gió vờn.
 
Chị Hằng - lơ lửng dỗi hờn
Thương tôi vất vả, tay sờn vết đau
Chú Cuội vắt vẻo lưng trâu
Biết anh thợ điện có đâu được nhàn.
 
Từ tối đến sáng sương tan
Nắng lên như thể hân hoan mỉm cười
Đường dây đã sửa xong rồi
Tâm hồn thư thái, để ngồi nhớ em.

Dấu chân ngành Điện

Ca sửa điện đêm

Hải âu

nguyễn Hường

THƯ GIÃN
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