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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VỀ SỰ CỐ DẦU TRÀN TẠI TRẠM BIẾN ÁP CẦU BƯNG 1 

Đường Lê Trọng Tấn, Quận Bình Tân 

Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) 
gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về sự cố dầu tràn máy biến áp  như sau: 

Trước hết, Tổng công ty Điện lực TP.HCM gửi lời xin lỗi đến chị Trần Quốc Thanh 
Nhã (bị phỏng do dầu máy biến áp) và gia đình Chị, cũng như các khách hàng bị mất điện do 
sự cố máy biến áp Cầu Bưng 1 gây ra. 

Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tiến hành thăm hỏi, cử người phối hợp với gia đình 
để chăm sóc, cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị và các khoản chi phí khác. 

Hiện nay, Tổng công ty đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra 
nguyên nhân gây ra sự cố. Sau khi xác định nguyên nhân, sẽ xử lý nghiêm khắc các tập thể, cá 
nhân vi phạm đã để xẩy ra sự cố. 

 Trong thời gian vừa qua, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và không ngừng nâng cao 
chất lượng dịch vụ điện, Tổng công ty luôn ưu tiên đầu tư phát triển để lưới điện có thể vận 
hành ở chế độ có dự phòng cao. Đặc biệt, đối với khu vực trạm biến áp và lưới hạ thế công 
cộng, là bộ phận lưới điện phân bố khắp địa bàn, nơi có nhiều hoạt động dân sinh, Tổng công 
ty đã quy định chế độ vận hành khai thác tải hợp lý không chỉ để đảm bảo dự phòng mà còn 
để đảm bảo nâng cao hệ số an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình này.    

 Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện, an toàn điện, Tổng công ty 
đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau: 

  - Tăng cường công tác theo dõi, kiểm soát, đo tải máy biến áp, đặc biệt trong mùa nắng 
nóng, có chế độ phân bố tải vào khoảng 60% tải định mức của trạm biến áp tại các khu vực 
phụ tải có biến động nhằm phòng ngừa trường hợp phụ tải tăng đột biến gây sự cố mất điện, 
cháy nổ. 

 - Có chế độ kiểm tra, giám sát chất lượng công tác kiểm tra định kỳ trạm biến thế, phải 
kiểm tra đầy đủ các hạng mục theo quy định. Riêng đối với máy biến thế tập trung kiểm tra 
các hạng mục: nhiệt độ mối nối tại các đầu pushing cao – hạ, các vị trí có khả năng rò rỉ dầu 
máy biến áp (van giảm áp, bộ chỉ thị dầu, cánh tản nhiệt, mặt bích máy biến áp), tình trạng có 
tiếng kêu lạ, nhiệt độ dầu tăng cao... và phải tổ chức khắc phục ngay các thiếu sót (nếu có). 
Tuyệt đối không để xẩy ra sự cố tương tự.   

Trân trọng./. 


