Bản tin tháng 5-2022

PC Hà Nam triển khai đóng điện các công trình đầu tư xây dựng phục vụ
chống quá tải vào cao điểm mùa nắng nóng

Nhận định về việc năm 2022 sẽ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng,
tình hình thời tiết có nhiều sự biến động mạnh trong năm, dẫn đến nguy cơ
thiếu nguồn, tiết giảm công suất. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội
tại các địa phương, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, nhu cầu
sử dụng điện tăng nóng với mức tăng bình quân tại tỉnh Hà Nam các năm
gần đây từ 10-20% một năm, từ đó đặt ra các vấn đề cấp bách trong việc tăng
sản lượng điện thương phẩm cũng như đảm bảo chất lượng điện năng cung
cấp tới khách hàng. Để đảm bảo việc cấp điện ổn định, đủ công suất và đảm
bảo chất lượng điện năng trong mùa cao điểm nắng nóng sắp tới, ngay từ
giữa năm 2021, Công ty Điện lực Hà Nam đã có những kế hoạch triển khai xây
dựng năm 2022 nhằm bổ sung các TBA chống quá tải và các xuất tuyến
đường dây trung áp vào cho lưới điện của Tỉnh Hà Nam.

TBA Bạch Thượng 13, thuộc công trình CQT giảm bán kính cấp điện cho các
xã, phường thuộc thị xã Duy Tiên - Hà Nam
Tính đến cuối tháng 4/2022, sau hơn 3 tháng thi công, với quyết tâm cao độ
và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cùng với nhà thầu thi công, PC Hà
Nam đã hoàn thành đóng điện được 06 công trình chống quá tải, giảm bán
kính cấp điện cho các phường, xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam và 04 công trình

xuất tuyến trạm biến áp 110kV Kiện Khê, đưa vào khai thác 66 trạm biến áp
chống quá tải cùng với hơn 20km đường dây, cáp ngầm 22, 35kV trung thế
xuất tuyến trạm biến áp 110kV Kiên Khê.
Với tình hình thời tiết được dự báo xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài đầu tiên
trong tháng 5, việc sớm đưa các trạm biến áp chống quá tải và các xuất tuyến
110kV vào khai thác sử dụng sẽ góp phần giải quyết cơ bản tình trạng quá tải
ở một số điểm nóng, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân phục vụ
sinh hoạt, sản xuất.

Cột Recloser vị trí 112 – Thuộc công trình: Xây dựng 01 xuất tuyến 35kV sau
TBA110kV Kiện Khê để san tải cho lộ 373 E24.8 và kết nối mạch vòng với lộ
374 E24.11 TBA 110kV Châu Sơn - huyện Thanh Liêm - Hà Nam

Trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, CBCNV PC Hà
Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng năm 2022 và những năm
tiếp theo nhằm tạo hiệu quả cao trong việc chống quá tải, giảm tổn thất điện
năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Các
công trình hoàn thành đưa vào vận hành sẽ đảm bảo các mục tiêu: Chống
quá tải lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục cho các phụ tải; Lưới
điện đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy; Giảm bán kính cấp điện, đáp ứng các
nhu cầu phụ tải; Giảm tổn thất điện năng; Đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng
điện năng cho các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện
ổn định, an toàn cho khách hàng trong mùa nắng nóng sắp tới, phục vụ đời
sống của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

PC Hà Nam chủ động các phương án cấp điện, sát cánh cùng SEA Games
31

Cùng với Thủ đô Hà Nội và 10 địa phương khác, tỉnh Hà Nam vinh dự
được xuất hiện trong bản đồ thi đấu của SEA Games 31 với các trận đấu
môn Futsal nam, nữ được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà
Nam. Để hướng tới thành công của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Công
ty Điện lực Hà Nam đã chủ động lên các phương án cấp điện nhằm có sự
chuẩn bị chu đáo nhất cho các hoạt động luyện tập, thi đấu, lưu trú của
các VĐV, các đoàn thể thao cũng như quá trình tác nghiệp của đội ngũ
báo chí – truyền thông trong nước và Quốc tế.

Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam - nơi diễn ra các trận thi đấu môn
Futsal nam, nữ tại SEA Games 31.
Cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của SEA
Games 31 tại địa phương được PC Hà Nam xác định là nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu. Ngay từ các ngày đầu tháng 3/2022, PC Hà Nam đã tổ chức họp,
chỉ đạo các đơn vị thực hiện lập phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn,
ổn định cho các khu vực diễn ra sự kiện bao gồm Nhà thi đấu Thể dục thể
thao Tỉnh, Sân tập trong nhà tại khu vực Sân vận động Tỉnh và sân tập bóng
đá Mini tại trường Truyền thanh; Lập, phân công lịch trực lãnh đạo, lịch trực
các phòng và các đơn vị liên quan trong suốt quá trình diễn ra Sea Games 31.
Đối với Nhà thi đấu đa năng tại đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Phủ Lý,
tỉnh Hà Nam - nơi diễn ra buổi khai mạc, thi đấu, tổng kết, trao thưởng và bế
mạc, PC Hà Nam đã thực hiện chạy chính thức DMS đường dây 35kV lộ 376
E3.5 - 377 E24.13 trên phần mềm hệ thống SP5 tại Trung tâm ĐKX; Thực hiện
kiểm tra, rà soát, xử lý xong các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện tại đường
dây 35kV lộ 376 E3.5 - 377 E24.13 và tại các TBA cấp điện cho khu vực Nhà thi
đấu. Bên cạnh nguồn điện lưới cấp chính, PC Hà Nam đã chủ động chuẩn bị
nguồn dự phòng nóng máy phát điện công suất 630kVA.

Phương án đảm bảo cấp điện cho SEA Games 31 bằng nguồn điện lưới và
máy phát điện công suất 630kVA dự phòng.
Trong các ngày 28/4/2022 và 09/5/2022, PC Hà Nam đã phối hợp với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam và Ban tổ chức địa phương thực hiện
chạy thử máy phát, cấp điện cho khu vực Sân thi đấu nơi diễn ra các sự kiện
chính thức; Bố trí lực lượng trực vận hành Máy phát điện và trực cung cấp
điện, đảm bảo giải quyết nhanh nhất khi không may có sự cố xảy ra. Đồng
thời PC Hà Nam cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân và
khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Tỉnh luôn sử dụng điện An toàn – Tiết
kiệm – Hiệu quả; Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và đặc biệt không
thả diều gần đường dây điện để đảm bảo an toàn, chủ động ngăn ngừa sự cố
lưới điện nhất là trong giai đoạn nắng nóng đang tới gần.
Việc cung cấp điện an toàn, ổn định cho Sea Games 31 không chỉ là nhiệm vụ
của Ngành điện miền Bắc nói chung và Hà Nam nói riêng, mà còn là dịp để
tăng cường quảng bá, giới thiệu truyền thống văn hóa, lịch sử, tiềm năng, thế
mạnh, hình ảnh con người Hà Nam và những thành tựu kinh tế -xã hội của
Tỉnh tới bạn bè trong nước và Quốc tế. Công ty Điện lực Hà Nam đã chuẩn bị
sẵn sàng các điều kiện, cùng lực lượng ứng trực 24/24 để cung cấp điện ổn

định, an toàn, phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của SEA Games 31 tại địa
phương./.

Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đẩy mạnh số hóa trong công tác
kinh doanh dịch vụ khách hàng
Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về đẩy mạnh
chuyển đổi số nhằm phát triển lưới điện thông minh. Từ đầu năm đến nay,
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đã tập trung nguồn lực, chủ động triển khai
thay thế lắp đặt hệ thống công tơ cơ bằng công tơ điện tử và hệ thống đo xa
nhằm minh bạch, tự động hóa công tác khai thác, vận hành hệ thống phân
phối điện, tạo sự hài lòng cho khách hàng cũng như uy tín ngành Điện.
Điện lực Duy Tiên đang quản lý với số lượng 55.285 khách hàng. Thực trạng
trên lưới điện đang sử dụng 2 loại thiết bị đo đếm điện năng là công tơ cơ khí
và công tơ điện tử đo xa. Tại những khu vực sử dụng công tơ cơ khí thì việc
ghi chỉ số công tơ điện vẫn thực hiện bằng phương pháp thủ công, phương
pháp này chi phí nhiều nhân công, thời gian thực hiện kéo dài.
Tính đến thời điểm hiện tại Điện lực Duy Tiên đã thực hiện thay thế được hơn
31.814 công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa cho khách hàng chiếm tỷ lệ
59,35% toàn thị xã. Công tơ điện tử đo xa được thay thế, đưa vào vận hành
đem lại hiệu quả thiết thực, công tác ghi chỉ số sẽ nhanh hơn rất nhiều so với
ghi thủ công; sản lượng điện được chốt tự động một cách chính xác, làm
giảm nguy cơ sai sót, nhầm lẫn trong quá trình ghi chỉ số, từ đó công tác tính
hóa đơn tiền điện được thực hiện chính xác, kịp thời.

Đội KDDV thực hiện thay thế công tơ điện tử đo xa

Ngoài ra, việc sử dụng công tơ đo đếm thu thập từ xa cũng giúp giám sát
chất lượng điện năng; thuận tiện cho việc tính toán và cải thiện các chỉ tiêu độ
tin cậy cung cấp điện; giám sát tình trạng vận hành của trạm biến áp… giúp
hiện đại hóa trong sản xuất kinh doanh, thuận tiện cho việc phát triển các ứng
dụng trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Song song với những lợi ích mà công tơ điện tử mang lại cho ngành Điện,
một thực tế cho thấy, nhờ sử dụng công tơ điện tử mà các kiến nghị của
khách hàng về hóa đơn tiền điện trong thời gian qua đã giảm rõ rệt… góp
phần nâng cao sự hài lòng cho khách hàng cũng như uy tín ngành Điện.
Việc đẩy mạnh triển khai hệ thống đo xa công tơ điện tử tại Điện lực Duy Tiên
cho thấy bước tiến mới trong việc tiếp cận công tác quản lý, vận hành hệ
thống điện – từ việc chuyển đổi mô hình thủ công sang bán tự động và tự
động trong công tác thu thập số liệu đến việc xử lý, phân tích các dữ liệu có
được. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ, hướng tới sự
hài lòng của khách hàng.

PC Hà Nam hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm
2022

Hưởng ứng tháng hàng động ATVSLĐ năm 2022 với chủ đề là "Tăng cường
các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều
kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh Covid-19”, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã tổ chức
lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, tiến hành ký cam
kết an toàn lao động giữa Giám đốc Công ty với Chủ tịch Công đoàn Công ty
và các đ/c trưởng phòng chức năng, các Giám đốc Điện lực, Đội trưởng Đội
QLVH 110kV. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc 5 lời thề thực hiện văn hóa an
toàn lao động của người lao động đối với công tác ATVSLĐ-PCCN. Chấp hành
đầy đủ các quy định, quy trình an toàn trong quá trình triển khai, phân công
nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trước đó, ngày 23/4/2022, PC Hà Nam đã tổ chức diễn tập phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại thành phố Phủ Lý và các huyện
trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Chương trình diễn tập nhằm hướng dẫn việc thực
hiện công tác xử lý sự cố, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty
Điện lực Hà Nam một cách linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả. Qua diễn tập,

các CBCNV đã được huấn luyện thuần thục các kỹ năng để ứng phó nhanh
trong triển khai thực hiện nhiệm vụ: Chuẩn bị công cụ, dụng cụ sản xuất,
trang thiết bị an toàn, phối hợp xử lý nhanh tình huống, sự cố đường dây và
thiết bị, tìm kiếm và sơ cứu y tế trong các tình huống gặp nạn.

Diễn tập PCTT&TKCN, xử lý sự cố, an toàn (3 trong 1) với tình huống thực tế
trên lưới điện
Để hưởng ứng Tháng hành động, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên
môn các cấp thăm hỏi, tặng quà cho CBCNV mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn
cảnh khó khăn nhân tháng công nhân năm 2022. Đã mời đơn vị y tế có uy tín,
phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho công nhân trực tiếp lao
động làm việc trên cao với 273 người lao động. Công ty đã cấp phát cho các
đơn vị trực thuộc 1.800 cẩm nang sử dụng an toàn điện, tiết kiệm điện, bảo vệ
hành lang an toàn lưới điện cao áp, tài liệu cho các đơn vị để kịp thời tuyên

truyền đến học sinh, sinh viên, công nhân và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh,
chủ yếu tập chung tuyên truyền tại những nơi có đường dây điện đi qua.
Thực hiện treo 08 băng zôn trước nhà điều hành Công ty, các Điện lực, Đội
QLVH 110kV với nội dung "Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh
lao động năm 2022 - Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn,
vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an
toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và chạy chữ hưởng
ứng Tháng hàng động ATVSLĐ trên bảng điện tử tại nhà điều hành Công ty
từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022.
Trong tháng hành động ATVSLĐ, Công ty thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc,
nhắc nhở các đơn vị trực thuộc kiểm tra hệ thống lưới điện, kịp thời phát hiện
và có biện pháp xử lý ngay các thiết bị điện không đảm bảo tiêu chuẩn vận
hành, các điểm xung yếu như: các cột điện nghiêng, các móng cột, móng néo
gần các ta luy đường, cột gần bờ sông có nguy cơ sạt lở, các vị trí vi phạm
khoảng cách pha đất, cây trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện có nguy
cơ gây sự cố cho lưới điện, các công trình sử dụng mái tôn, công trình gắn
pano, biển quảng cáo, bồn chứa nước trên cao.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm
soát; tuy nhiên, một số địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận các ca lây nhiễm
trong cộng đồng. Do vậy các đơn vị nghiêm túc việc quán triệt cán bộ, người
lao động thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế, hạn chế đến khu vực công
cộng, nơi đông người khi không thật sự cần thiết. Thực hiện tốt các kịch bản,
phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo tình hình mới tại trụ sở làm việc
của văn phòng nhà điều hành Công ty, các Điện lực và Đội QLVH 110kV để
kịp thời chủ động ứng phó xử lý với mọi tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn
sức khỏe cho người lao động.
Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc, an toàn
cho người lao động, kỹ năng phòng ngừa TNLĐ, BNN: về các quyền, nghĩa vụ
của doanh nghiệp, người lao động khi tham gia TNLĐ, BNN. Tổ chức các hoạt
động kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất an toàn về điện tại các công trình xây
dựng, giao thông nơi đông người qua lại, các sơ sở thương mại, trường học,
điểm vui chơi, phòng ngừa tai nạn ngã cao, vật rơi, đảm bảo an toàn lao
động, đẩy mạnh các hoạt động có sự tham gia của người lao động như: tọa
đàm, đối thoại, hội thi ATVSLĐ, ...

Trong các năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao
động được kịp thời nên đã nâng cao được nhận thức, thực hiện các quy định
của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động ngày một tốt hơn. Do vậy người
lao động đã nhận thức đầy đủ hơn, thực hiện theo đúng quy trình, quy phạm
và các quy định, pháp luật của nhà nước ban hành. Vì thế mà trong các năm
gần đây PC Hà Nam không có vụ mất an toàn lao động nào xảy ra, đảm bảo
cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện được ổn định, liên tục và an toàn
trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) bảo đảm vận hành an toàn lưới điện phân
phối mùa mưa bão

Tháng 6, tháng 7 hằng năm là thời điểm bắt đầu vào mùa mưa bão, quy luật
tự nhiên này ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý vận hành hệ thống
truyền tải điện. Để chủ động ứng phó, ngay từ đầu năm, Điện Lực Lý Nhân đã
triển khai các phương án, kịch bản phòng chống mưa bão. Đồng thời ban
hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy, căn cứ vào tình hình thời tiết, khí
hậu của năm, của vùng để đề ra chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn.
Theo đó, đơn vị lập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bao gồm: Xử lý các khiếm khuyết thiết bị trên đường dây, trạm biến áp (TBA)
để ngăn ngừa sự cố; chuẩn bị vật tư phương tiện, lực lượng để xử lý nhanh
các tình huống thiên tai, các sự cố. Ngoài ra, chủ động xây dựng các kịch bản
ứng phó với thiên tai khi xảy ra mưa, bão, gió lốc, các địa bàn bị chia cắt do
lũ, do sạt lở đường; chuẩn bị phương án bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi
tình huống.
Để vừa ứng phó hiệu quả với thời tiết cực đoan vừa bảo đảm vận hành an
toàn lưới điện truyền tải và các hoạt động sản xuất khác khi tình hình dịch
Covid-19 đã bước sang giai đoạn mới, hầu hết các hoạt động đã trở lại khiến
nhu cầu sử dụng điện tăng vọt là bài toán rất khó không chỉ với Điện Lực mà
còn với tất cả các ngành, nghề khác.
Tuy nhiên, với những kịch bản được xây dựng phù hợp với các tình huống giả
định được đặt ra cùng sự chủ động vào cuộc từ lãnh đạo Tổng công ty đến
các đơn vị trực thuộc và sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành,

chúng ta tự tin sẽ bảo đảm vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện trong
mọi tình huống, góp phần cùng EVN cung cấp điện an toàn cho các hoạt
động sản xuất và đời sống dân sinh.
Điện lực Lý Nhân đã kiến nghị địa phương cần đẩy mạnh tuyên tuyền và phối
hợp với các đơn vị truyền tải kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp,
không thả diều, vật bay, đốt rơm rạ gần đường dây nhằm giảm thiểu nguy cơ
sự cố. Ngoài ra, địa phương nên tiến hành chặt tỉa cây cối gần hàng lang bảo
vệ an toàn lưới điện truyền tải, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe.

Hình ảnh công nhân quản lý vận hành chặt hạ cây dưới hành lang lưới điện.
Đơn vị đã tiến hành chặt tỉa cây cối gần hàng lang bảo vệ an toàn lưới điện
truyền tải, và phân phối đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và
tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe.

Ngoài ra còn chủ động phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh để có giải pháp
xử lý kịp thời các cành, nhánh, cây xanh có thể ảnh hưởng đến hành lang an
toàn. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra lưới điện nhằm phát hiện kịp
thời và kiên quyết không để phát sinh mới các điểm vi phạm hành lang bảo
vệ an toàn lưới điện cao áp.
Từ đầu năm 2022 Điện lực Lý Nhân đã đưa vào đóng điện 14 trạm biến áp
chống quá tải góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu
sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa mưa
bão.

PC Hà Nam thực hiện tốt công tác hoàn trả mặt bằng sau thi
công các công trình đầu tư xây dựng
Việc hoàn trả mặt bằng sau thi công các công trình đầu tư xây dựng lưới điện
là một trong những công việc không thể thiếu và luôn được Công ty Điện lực
Hà Nam (PC Hà Nam) quan tâm và chú trọng. Công trình hoàn thiện không
chỉ là xây dựng xong đưa vào sử dụng mà còn phải hoàn trả mặt bằng đẹp
đẽ, như hiện trạng ban đầu, không ảnh hưởng đến giao thông, cảnh quan và
cuộc sống của người dân.
Để thực hiện tốt công việc hoàn trả mặt bằng sau khi thi công của các dự án
PC Hà Nam đã có những biện pháp đối với các nhà thầu cụ thể: Yêu cầu các
nhà thầu phải có phương án hoàn trả mặt bằng chi tiết và cam kết thời gian
thực hiện xong, trên cơ sở đó đôn đốc các đơn vị thi công bố trí nhân lực để
hoàn trả mặt bằng, khắc phục những hư hỏng trong quá trình thi công, phối
hợp với người dân, chính quyền địa phương để thi công hoàn trả những chỗ
bị hư hỏng và thay đổi kết cấu, kiến trúc, mỹ quan của các công trình trên địa
bàn Tỉnh. Trong quá trình thi công hoàn trả mặt bằng phải có sự tham gia của
nhân viên phòng Quản lý đầu tư tại hiện trường kiểm tra, giám sát và đốc
thúc thi công.

Công tác hoàn trả mặt bằng sau thi công tại thành phố Phủ Lý
Khi thi công hoàn trả phải được nghiệm thu và có biên bản xác nhận hoàn trả
mặt bằng của các cơ quan chính quyền, nơi có dự án thi công; ngoài ra tại
những vị trí đặc biệt, PC Hà Nam sẽ tiến hành hoàn trả mặt bằng với sự giám
sát của người dân, chính quyền địa phương để khi thực hiện hoàn trả mặt
bằng có được sự đồng thuận, phối hợp của nhân dân trên địa bàn.

Công tác hoàn trả mặt bằng sau thi công tại Xã Liêm Chung, Thành phố Phủ
Lý
Trong thời gian vừa qua, do làm tốt công tác hoàn trả mặt bằng nên PC Hà
Nam không có ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác hoàn
trả mặt bằng thi công các công trình đầu tư xây dựng lưới điện của đơn vị
góp phần tích cực tăng cường chất lượng điện và nâng cao sự hài lòng của
khách hàng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) tăng cường công tác kiểm tra
phát hiện và xử lý vi phạm sử dụng điện
Điện lực Lý Nhân từ trước đến nay luôn được đánh giá là đơn vị tích cực trong
Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) về mặt kiểm tra, phát hiện và xử lý vi
phạm sử dụng điện. Đặc thù của đơn vị là địa bàn có lượng khách hàng lớn
nhất trong tỉnh, trải dài trên 23 xã và thị trấn, chủ yếu khách hàng là hộ sinh
hoạt và sản xuất nhỏ lẻ tại nông thôn. Những năm vừa qua, tình trạng trộm
cắp điện vẫn còn diễn ra, cho dù đơn vị luôn nỗ lực kiểm tra, xử lý để răn đe,
tuyên truyền tới người dân nắm bắt được các quy định của Pháp luật nhưng
do lòng tham và suy nghĩ rằng những hình thức trộm cắp điện tinh vi sẽ
không ai phát hiện được, mà nhiều đối tượng đã bất chấp an toàn, cố tình vi
phạm sử dụng điện.

Kiểm tra sử dụng điện có lập biên bản với khách hàng
Từ đầu năm đến nay Điện lực Lý Nhân đã kiểm tra phát hiện và xử lý 04 vụ
trộm cắp điện thu được 24.776 kwh bồi thường tương ứng số tiền 79.131.504
đồng. Các hình thức chủ yếu vẫn là câu móc trực tiếp trên lưới điện và đảo
cực tính vào công tơ sử dụng nguội ngoài nhưng cách thức ngày càng tinh vi
và phức tạp hơn.

Hình ảnh câu móc điện trực tiếp trên lưới, rất khó phát hiện

Hình ảnh dây dẫn tiếp đất lấy nguội được ngụy trang trong ống dẫn nước
Các vụ vi phạm đảo pha lửa, nguội tưởng chừng đơn giản, có thể dễ dàng
phát hiện bằng cách kiểm tra bằng bút thử điện, nhưng thực tế đã có những
vụ khách hàng vi phạm thực hiện hành vi đảo pha vào công tơ, để tránh bị

phát hiện họ thực hiện đảo lại toàn bộ phần attomat thành pha lửa để ngụy
trang, nhưng bằng kinh nghiệm cho thấy màu dây đấu mạch quy ước pha lửa
là màu đỏ, pha nguội là màu vàng, khi nhận thấy có sự bất thường như mất
chì niêm phong hoặc màu dây không đúng quy ước, có dòng so lệch tại ampe
kìm, đoàn kiểm tra sẽ phân tích và kiểm tra kỹ càng để phát hiện vi phạm.

Hình ảnh đảo pha, hình bên trái được ngụy trang
Một số hộ vi phạm sau khi thực hiện hành vi trộm cắp điện còn tiến hành cấp
sang cho các hộ xung quanh qua một công tơ đo đếm tự lắp đặt để bán điện,
những hành vi đó làm thất thoát lượng điện năng rất lớn tiềm ẩn nguy cơ mất
an toàn cho con người.

Hình ảnh trộm cắp điện sử dụng công tơ đo đếm để bán điện cho hộ sử dụng
điện khác.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 sửa
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực trong đó, có những nội dung liên quan đến mức xử lý đối
với các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan
đến sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ điện năng.
Theo đó, người dân sẽ bị phạt tiền từ 4-10 triệu đồng với hành vi trộm cắp
điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp dưới 1 triệu đồng; phạt tiền từ 10-20
triệu đồng đối với hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp
từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng. Khi cơ quan chức năng phát hiện hành
vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 2 triệu đồng trở lên thì
người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến
cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm
hình sự theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 62 Luật Xử lý vi
phạm hành chính.

Lập biên bản vi phạm sử dụng điện có sự chứng kiến của khách hàng và
người làm chứng
Với mong muốn tuyên truyền tới người dân và khách hàng sử dụng điện an
toàn tiết kiệm, hiệu quả và đúng pháp luật nhất là trong mùa nắng nóng 2022
để hạn chế tình trạng hóa đơn tăng cao, chống quá tải lưới điện. Điện lực Lý
Nhân luôn khuyến cáo người dân: chỉ sử dụng điện thiết bị điện khi cần thiết.
Không dùng đồng thời nhiều thiết bị điện làm gia nhiệt để gây quá tải cục bộ
dẫn tới sự cố điện. Đối với điều hòa không khí nên chọn loại có inverter và để
nhiệt độ làm lạnh ở mức vừa phải trên 27 độ, tắt các thiết bị điện khi không
sử dụng./.

Đội QLVH số 1 Điện Lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) cùng nhân
dân chung tay xây dựng nông thôn mới
Để thực hiên mục tiêu trên toàn quốc xây dựng diện mạo nông thôn mới, Đội
QLVH số 1 - Điện Lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) nâng cao chất lượng phục vụ
khách hàng trong thời gian qua nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu. Việc cung
cấp điện liên tục ổn định luôn là bài toán khó do nguồn vốn đầu tư lớn, trong

khi lưới điện hạ áp ở khu vực nông thôn ngày càng xuống cấp, nhu cầu sử
dụng điện của nhân dân ngày càng tăng.
Điện Lực Thanh Liêm đã cùng với bà con nhân dân và chính quyền địa
phương tiến hành khảo sát hiện trường, lập phương án thi công, tổ chức thay
thế di dời đối với những hàng cột tự chế nghiêng ngả thay bằng những hàng
cột ly tâm chắc chắn, hộp công tơ đươc treo ngay ngắn để mở rộng đường
giao thông thuận tiện cho người dân.

Xử lý và thay thế cột điện tại Thôn Yên Thống, xã Liêm Phong, Thanh Liêm
Với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc cùng với các cấp chính quyền tại địa
phương, trong những ngày thời tiết khác nghiệt với sự nỗ lực của cán bộ
công nhân, với tinh thần EVNNPC nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận
tân với công việc cùng với bà con nhân dân trong thôn tham gia xây dựng hạ
tầng nông thôn mới. Góp phần quan trọng trong cuộc thay đổi diện mạo
nông thôn, cải thiện đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Để cung cấp điện ổn định liên tục cho bà con người thợ điện phải bất chấp
nguy hiểm nhất là những người công nhân làm việc trên cao, người công
nhân từ dựng cột, kéo dây, sửa chữa điện cho các hộ dân để đưa nguồn điện
đến từng đường làng ngõ xóm.

Những bữa cơm trưa vội tại hiện trường thi công
Những khoảnh khắc hình ảnh ghi lại, anh em công nhân không quản ngại dù
thời tiết khắc nghiệt mưa gió, nắng nóng, không kể ngày hay đêm, cả đội
luôn sẳn sàng nhận lệnh lên đường để khắc phục sự cố nối thông dòng điện
phục vụ nhân dân. Hình ảnh những đôi bàn tay chai sần, khuôn mặt sám
nắng, những bộ quần áo mầu cam bạc màu theo thời gian mới thấy sự vất vả,

nỗi nhọc nhằn, lòng yêu nghề và sự hy sinh thầm lặng, những bữa cơm vội
vàng bên cột điện, đã trở nên quá quen thuộc với những người thợ điện. Qua
đó, những hình ảnh người công nhân áo cam trở nên đẹp hơn trong mắt
nhân dân với sự nỗ lực chung tay cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới đã
góp phần xây dựng quê hương giầu đẹp văn minh và phát triển.

Đội Kinh doanh dịch vụ Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) nỗ lực
trong công tác thay công tơ điện tử có chức năng đo xa
Thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt
Nam”, Đội kinh doanh dịch vụ thuộc Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) đã nỗ lực
từng bước triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng khoa học công nghệ trong
công tác kinh doanh, vận hành lưới điện, trong đó chú trọng vào việc thay
công tơ cơ bằng công tơ điện tử đo xa.
Nhằm phát triển lưới điện thông minh, vừa qua Điện lực Lý Nhân thực hiện
chuyển đổi công tơ cơ sang công tơ điện tử có chức năng đo xa. Số lượng
phải hoàn thành chuyển đổi là 5.000 công tơ cơ khí sang công tơ điện tử theo
phân bổ đợt 1 - năm 2022 của Công ty Điện lực Hà Nam.
Đối với chủng loại công tơ điện tử đo xa ngoài chức năng hỗ trợ nhân viên
Điện lực đọc xa, kiểm soát dòng điện, điện áp và công suất theo từng thời
điểm thì khách hàng có thể tự giám sát điện năng tiêu thụ và chi phí tính trên
hóa đơn tiền điện thông qua mạng internet và bổ sung thêm thông báo việc
cắt điện khi có sai sót, sự cố... Nên khi được thay thế công tơ cơ khí bằng
công tơ điện tử đo xa đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng và
doanh nghiệp.

Đội Kinh doanh dịch vụ Điện lực Lý Nhân thay công tơ điện tử đo xa.
Việc chuyển đổi sang công tơ điện tử giúp Điện lực thuận tiện trong việc thu
thập dữ liệu chỉ số tiêu thụ điện năng của khách hàng, giảm bớt nhân lực
trong công việc ghi chỉ số, đặc biệt là tính chính xác của việc thu thập là tuyệt
đối tránh sai xót so với cách ghi thủ công truyền thống bằng mắt. Ngoài ra,
công tơ điện tử còn giúp ngành Điện nâng cao độ tin cậy về cung cấp điện,
thường xuyên theo dõi, rà soát và phát hiện kịp thời một số trường hợp công
tơ mất tín hiệu điện áp, dòng điện, công tơ hư hỏng…Qua đó, góp phần nâng
cao chất lượng kinh doanh dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Công nhân đội KDDV Điện lực Lý Nhân tranh thủ cả ngày nghỉ; kiểm kê công
tơ cơ khí tháo xuống để nhập kho
Có thể nói sử dụng công tơ điện tử đo xa có rất nhiều ưu điểm, công tơ điện
tử có sai số cho phép theo quy chuẩn có độ chính xác cao hơn công tơ cơ khí,
có trọng lượng nhẹ hơn dễ dàng trong vận chuyển tháo lắp, có đèn cảnh báo
lỗi, có dòng điện danh định dải rộng hơn cụ thể là 5(80)A, so với 5(20)A của
công tơ cơ khí. Các khách hàng thường xuyên tăng phụ tải qua từng năm do
đó dòng điện danh định của công tơ cơ khí không còn phù hợp nữa, dễ dẫn
đến quá công suất gây hư hỏng công tơ. Từ thực tế trên, Điện lực Lý Nhân đã
tuyên truyền để khách hàng nắm rõ, khuyến khích và tạo được thói quen cho
khách hàng tiêu dùng điện nắm bắt được chủ trương chung của ngành.
Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, ngay từ những tháng đầu năm Ban lãnh
đạo Điện lực Lý nhân đã lập kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các
phòng, ban chuyên môn và các Đội quản lý trực thuộc. Từng bước triển khai
cho công cuộc chuyển đổi số, hướng tới thực hiện mục tiêu hệ thống lưới
điện thông minh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của dịch vụ chăm sóc khách
hàng sử dụng điện./.

Tổ chức thực hiện: Phòng Kinh doanh; Phòng Công nghệ thông tin.
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