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1. QUY ĐỊNH CHUNG:
1.1 Mục đích và phạm vi áp dụng:
- Văn bản này quy định về trình tự các bước thực hiện một công việc xây lắp,
sửa chữa trên lưới điện, nhằm đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn lao động
cho công nhân trực tiếp tham gia làm việc và các tai nạn cho cộng đồng.
- Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn Tổng Công ty Điện lực
miền Bắc và các đơn vị tham gia xây lắp, sửa chữa lưới điện do ENV NPC quản
lý.
1.2 Soạn thảo, Soát xét, phê duyệt: Văn bản này do Ban Thanh tra an toàn
Tổng Công ty miền Bắc soạn thảo, Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật Tổng Công ty
soát xét, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt ban hành.
Việc sửa đổi, thu hồi, huỷ bỏ phải theo Quy trình Kiểm soát tài liệu có ký mã
hiệu EVN NPC.ISO/QT.01
1.3 Trách nhiệm thực hiện:
- Hướng dẫn: Người biên soạn h ướng dẫn, chuyên viên Ban Thanh tra an toàn
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
- Theo dõi, đảm bảo việc tuân thủ: Ban Thanh tra an toàn Tổng Công ty Điện
lực miền Bắc.
- Thực hiện: Tất cả CBCNV trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có liên
quan.
2. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ, VIẾT TẮT, TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
2.1 Định nghĩa, Thuật ngữ, Viết tắt:
Trong quy định này trừ khi có sự giải thích đi kèm theo các từ, cụm từ . Các
thuật ngữ, chữ viết tắt được hiểu thống nhất như sau:
- EVN: là viết tắt của cụm từ “Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.
- EVN NPC: là viết tắt của cụm từ “Tổng Công ty Điện lực miền Bắc”.
- TBA: là viết tắt của cụm từ “Trạm biến áp”.
- ĐZ: là viết tắt của cụm từ “Đường dây”.
- LĐ: là viết tắt của cụm từ “Lưới điện”.
- QLVH: là viết tắt của cụm từ “Quản lý vận hành”.
- TNLĐ: là viết tắt của cụm từ “Tai nạn lao động”.
- HTĐ: là viết tắt của cụm từ “Hệ thống điện”.
- A1: là viết tắt của cụm từ “Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc”.
- PA: là viết tắt của cụm từ “Phương án”.
2.2 Tài liệu viện dẫn:
- Quy trình Kiểm soát tài liệu EVN NPC.ISO/QT.01
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- Quyết định Số 56 /QĐ-BCN ngày 26 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ
Công nghiệp, Ban hành Quy trình điều độ Hệ thống điện quốc gia.
- Quyết định số 13/QĐ-BCN ngày 13/3/2007 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp
về việc ban hành Quy trình xử lý sự cố Hệ thống điện quốc gia.
- Quyết định số 16/QĐ-BCN ngày 28/3/2007 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp
về việc ban hành Quy trình thao tác Hệ thống điện quốc gia.
- Quyết định 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ Công -Thương ban
hành Quy kỹ thuật chuẩn quốc gia về an toàn điện.
- Quy trình an toàn điện ban hành theo quyết định số 1186/QĐ - EVN ngày
07/12/2011 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Công tác QLVH lưới điện trung và hạ áp tại các CN và điện lực ban hành
kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-EVN-KTLĐ-KTAT ngày 23/9/2003 của Tổn g
Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Đ iện lực Việt Nam).
3. NỘI DUNG.
- Để đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ) tron g hoạt
động sản xuất kinh doanh thì mọi công việc QLVH, kiểm tra, sửa chữa đường
dây, thiết bị, trạm biến áp, nhà máy điện đều phải thực hiện theo Phiếu công tác
hoặc Lệnh công tác.
- Đơn vị trực tiếp QLVH đường dây, thiết bị, trạm biến áp; Đơn vị công
tác; các chức danh chịu trách nhiệm về an toàn trong Phiếu công tác, Lệnh công
tác phải thực hiện đúng, đủ theo trách nhiệm đã được quy định.
- Trình tự các bước thực hiện tùy theo dạng và tính chất công việc :Công
việc có kế hoạch và có cắt điện; công việc không có kế hoạch nhưng có cắt điện
các đơn vị tổ chức thực hiện theo mục 3.1 và mục 3.2 (Sơ đồ 1 và Sơ đồ 2 ).
- Mẫu Phiếu công tác (theo phụ lục 1), Phiếu bàn giao biện pháp an toàn
điện phối hợp (phụ lục 2), Lệnh công tác (phụ lục 3), Giấy đăng ký công tác (theo
phụ lục 4), Giấy đăng ký cắt điện để công tác (theo phụ lục 5) và Trách nhiệm
của các chức danh trong phiếu công tác, lệnh công tác (theo phụ lục 6); Quy định
những công việc phải thực hiện theo Phiếu công tác, Lệnh công tác (theo phụ lục
7); Những tr ường hợp phải cử Người giám sát an toàn điện riêng (theo phụ lục 8).

3.1-Trình tự các bước thực hiện công tác c ó kế hoạch và có cắt
điện (Sơ đồ 1).
3.1.1- Phương án tổ chức thi công:
Việc thực hiện bất kỳ một chế độ công tác trên lưới điện theo kế hoạch,
đều phải được bắt đầu từ việc lập phương án (PA) tổ chức thi công (trừ những
trường hợp khối lượng công việc ít, nội dung công việc đơn giản, thời gian công
tác ngắn và có sự giám sát của nhân viên quản lý vận hành; kết cấu lưới điện khu
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vực làm việc đơn giản và đã biết rõ). Phương án tổ chức thi công phải được cấp
có thẩm quyền kiểm tra và phê duyệt theo đúng quy định.(Các đơn vị thành viên
phải có quy định phân cấp việc phê duyệt Phương án tổ chức thi công).
Để lập phương án tổ chức thi công, đơn vị công tác phải cùng với đơn vị
trực tiếp quản lý vận hành (QLVH) khảo sát và lập biên bản hiện trường. Khi
hiện trường công tác liên quan đến thiết bị do nhiều Đơn vị quản lý vận hành
khác nhau thì Đơn vị làm công việc phải phối hợp với từng Đơn vị QLVH để
khảo sát và lập biên bản hiện trường với từng đơn vị QLVH (hoặc lập một biên
bản chung). Để từ đó có sự phối hợp lịch cắt điện, phân công thực hiện các biện
pháp an toàn tại hiện trường, phân định đơn vị chịu trách nhiệm cấp phiếu công
tác và cử người đảm nhận chức danh “Người cho phép” trong phiếu công tác.
Trường hợp kết cấu lưới điện phức tạp, việc khảo sát hiện trườ ng cần phải có bộ
phận Điều độ có quyền điều khiển tham gia. Trong biên bản hiện trường phải
nêu rõ phạm vi làm việc, phạm vi yêu cầu cắt điện, các vị trí đặt tiếp đất di động;
các biển báo, rào chắn cần đặt ở những vị trí nào; lưu ý những phần còn điện,
đường dây giao chéo hoặc song song nếu có.
Biên bản khảo sát hiện trường phải có nhiều bản. Một bản, cho bên Đơn vị
làm công việc căn cứ xây dựng phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn.
Mỗi đơn vị QLVH một bản để sao gửi kèm theo bản đăng ký cắt điệ n về cấp
Điều độ làm căn cứ lập phương thức vận hành và lịch cắt điện.
Phương án tổ chức thi công tối thiểu phải nêu được: Nội dung, khối lượng
công việc, vật tư cần thiết; kế hoạch về thời gian, tiến độ thực hiện; nhu cầu
nhân lực, trang bị dụng cụ thi công; biện pháp kỹ thuật thi công và biện pháp kỹ
thuật an toàn để thực hiện.
- Đơn vị lập phương án tổ chức thi công: là Đơn vị làm công việc (sau đây
gọi tắt là Đơn vị B).
- Phê duyệt phương án tổ chức thi công:
+ Các đơn vị phải tổ chức họp duyệt phươn g án tổ chức thi công. Cấp
Công ty Điện lực (hoặc Công ty lưới điện cao thế miền Bắc) thành phần gồm:
Phó Giám đốc KT, Phòng Kỹ thuật, Phòng Thanh tra an toàn, Phòng Điều độ
(hoặc Phòng kỹ thuật vận hành của Công ty lưới điện cao thế miền Bắc), Đơn vị
công tác, Đơn vị QLVH trực tiếp, các Đơn vị QLVH khác có liên quan đến khu
vực làm việc phải thực hiện và bàn giao các biện pháp an toàn điện phối hợp.
Phòng thanh tra an toàn của Công ty Điện lực (Công ty lưới điện cao thế miền
Bắc) là đầu mối đăng ký lịch họ p duyêt phương án tổ chức thi công. Các phòng
chức năng: Kỹ thuật, Điều độ, Thanh tra an toàn chịu trách nhiệm ngang nhau
trong việc Phương án tổ chức thi công được duyệt đảm bảo an toàn cho Đơn vị
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Sơ đồ 1: Trình tự các bước thực hiện công tác có kế hoạch và có cắt điện
-Lập PA: Đơn vị làm công việc (B)
-Duyệt: Đơn vị QLVH gồm
(Giám đốc, KT, AT, Đđộ,
Đvị QLVH trực tiếp, Đvị
QLVH khác có liên quan).

Phương án
Tổ chức thi
công

-Đăng ký với Đơn vị trực tiếp
QLVH: Đơn vị B
-Đăng ký với Điều độ CTy
ĐL: Đơn vị QLVH trực tiếp.
-Duyệt: L.đạo CTy Điện lực.

Đăng ký công
tác và đăng ký
Lịch cắt điện

-Người viết PTT: CBPThức, ĐĐV,
Trực chính VH (theo phân cấp)
-Người duyệt PTT: Trưởng ( Phó)
phòng điều độ, KTV, LĐ đơn vị (theo
phân cấp )
-Ra lệnh ttác: ĐĐV, Trực chính VH
-Thực hiện: NV trực vận .hành

Phiếu thao tác.
Cắt điện

-Người giao: ĐĐV đương ca
-Ngươì nhận: Trực vận hành
ĐL, Trạm biến áp ; Đội đường
dây (Đvị trực tiếp QLVH).

- Đơn vị công tác

-Viết phiếu: CBPThức, ĐĐV, Trực chính
VH (theo phân cấp)
-Duyệt: Trưở ng (.Phó) P. điều độ, Trạm
trưởng, KTV, LĐĐL(theo phân cấp)
-Ra lệnh thao tác: ĐĐV, Trực chính VH
đương ca
-Thực hiện: NV trực vận .hành

Điều độ
nhận lại lưới đi ện
-Người trả: Trực vận hành ĐL, Trạm
biến áp; Đội đường dây 110kV.
-Người nhận: ĐĐV đương ca. Điều
độ kiểm tra lại: đúng so với lúc bàn
giao, tất cả phiếu công tác đã khoá,
đảm bảo đủ điều kiện an toàn cho
người và thiết bị.

Phiếu
Công tác

Điều độ giao
lưới điện cho
đơn vị QLVH

-Người cho phép: Đơn vị trực
tiếp QLVH .
-Người n hận nơi làm việc:
Đơn vị Công tác (NLĐCV,
NCHTT)

Phiếu thao tác.
Đóng điện

-Người cấp phiếu: Đơn vị QLVH
-Người th.hiện: Đơn vị công tác.

Trả nơi làm việc

-Ngươì trả: Người cho phép (NCP)
-Người nhận: Trực vận hành ĐL,
Trạm biến áp; Đội đường dây 110kV;
Các đơn vị QLVH khác có liên quan
đến khu vực làm việc.

Cho phép
vào làm việc

Làm việc

Kết thúc
công tác và
khoá phiế u
- NCHTT kiểm tra xem xét lại khu vực làm
việc. Rút hết người, các biện pháp an toàn d o
đơn vị công tác làm thêm.
-NLĐCV, NCHTT ký kết thúc công tác, trả nơi
làm việc cho Người cho phép.
-Người cho phép: Tiếp nhận, kiểm tra nơi làm
việc và ký khoá phiếu công tác.
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công tác. Những phương án đơn giản thì không phải tổ chức họp, các phòng
chức năng của Công ty kiểm tra và duyệt sau đó Phó Giám đốc ký duyệt.
+ Tổng Công ty sẽ tổ chức duyệt Phương án tổ chức thi công đối với
những công việc phức tạp trên lưới điện 110kV, liên quan đến việc đảm bảo an
toàn cung cấp điện trên diệ n rộng cho lưới điện phân phối của một Công ty Điện
lực tỉnh hoặc vài Công ty điện lực. Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật EVN
NPC chủ trì; thành phần tham gia duyệt gồm: Ban kỹ thuật, Ban thanh tra an
toàn EVN NPC, Công ty Điện lực, Công ty lưới điện cao thế miền Bắc, Đơn vị
thi công. Ban kỹ thuật Tổng công ty làm đầu mối tiếp nhận phương án và đăng
ký lịch hop duyệt.
- Sau khi phương án tổ chức thi công được phê duyệt, Phòng Thanh tra an
ủa
toàn c Công ty Điện lực (hoặc C ông ty lưới điện cao thế miền Bắc ) phải gửi
đến: Phòng Điều độ của Công ty Điện lực (hoặc Phòng kỹ thuật vận hành của
Công ty lưới điện cao thế miền Bắc), Phòng Kỹ thuật, Đơn vị trực tiếp QLVH
lưới điện trên đó sẽ thực hiện công việc sửa chữa và các đơn vị QLVH khác có
liên quan, Đơn vị B để chuẩn bị thực hiện trước khi tiến hành đăng ký lịch cắt
điện.
Tùy theo khả năng của các đơn vị trực thuôc, Công ty Điện lực (hoặc
Công ty lưới điện cao thế miền Bắc) phải có quy định phân cấp bằng văn bản
cho các Điện lực huyện, thành phố, thị xã (hoặc Chi nhánh QLVH LĐ 110kV
khu vực) duyệt các phương án tổ chức thi công đối với những công việc có quy
mô vừa và nhỏ do Điện lực huyện, thành phố, thị xã (hoặc Chi nhánh QLVH LĐ
110kV khu vực) tự thực hiện. Trường hợp phương án tổ chức thi công do các
Điện lực huyện, thành phố, thị xã, chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực duyệt
thì sau khi được phê duyệt, Điện lực (hoặc Chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu
vực) phải gửi về Phòng Thanh tra an toàn của Công ty Điện lực (hoặc Công ty
lưới điện cao thế miền Bắc), Phòng điều độ Công ty Điện lực (hoặc Tổ trực vận
hành của chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực) kèm theo văn bản đăng ký lịch
cắt điện để làm việc.
3.1.2- Đăng ký công tác và đăng ký lịch cắt điện:
Sau khi phương án tổ chức thi công đã được phê duyệt. Đơn vị làm công
việc (đơn vị B – không trực tiếp quản lý vận hành) gửi “Giấy đăng lý công tác”
(bằng văn bản theo mẫu ở phụ lục 5) đến đơn vị QLVH trực tiếp ( Điện lực
huyện, thành phố, thị xã, Chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực). Nếu khu vực
làm việc có liên quan đến nhiều đơn vị QLVH thì Đơn vị làm công việc phải
đăng ký với tất cả các đơn vị có liên quan. Đối với các Điện lực, Chi nhánh
QLVH LĐ 110kV khu vực tự thực hiện sửa chữa đường dây, thiết bị được giao
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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quản lý thì chỉ báo cáo lãnh đạo đơn vị để gửi “Giấy đăng ký cắt điện để công
tác” về Điều độ Công ty, Tổ trực vận hành điện lực (theo quy định phân cấp
quyền điều khiển đường dây, thiết bị).
- Đơn vị công tác phải gửi “Giấy đăng ký công tác” đến các đơn vị trực
tiếp QLVH ít nhất 10 ngà y (tính 10 ngày liên tục kể cả ngày nghỉ cuối tuần)
trước khi tiến hành công việc theo các nội dung sau: (theo mẫu ở phụ lục 4)
+ Nội dung công tác.
+ Thời gian cắt điện.
+ Khối lượng công việc.
+ Vị trí công tác (ghi rõ số cột, nhánh, tuyến đường dây, thiết bị…).
+ Phạm vi cắt điện.
+ Thời gian công tác.
+ Số lượng công nhân thực hiện công việc.
Trường hợp thi công lắp đặt hệ thống đo đếm, vẫn phải thực hiện đăng ký
công tác nhưng thời gian gửi đăng ký đến Đơn vị quản lý vận hành thì căn cứ
theo Quy trình kinh doanh quy định đối với từng loại hệ thống đo đếm.
- Đơn vị trực tiếp QLVH (cấp Điện lực: huyện, thành phố, thị xã; Chi
nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực) tiếp nhận “Giấy đăng ký công tác” và đăng
ký cắt điện để công tác với Phòng Điều độ của Công ty Điện lực (nội dung đăng
ký cắt điện để công tác theo mẫu ở phụ lục 5). Phòng điều độ tổng hợp, lập
phương thức vận hành, lịch cắt điện tuần trình Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty
Điện lực phê duyệt (hoặc đăng ký phương thức với Điều độ miền đối với những
công việc thực hiện trên lưới điện 110kV thuộc quyền điều khiển của Điều độ
miền). Lịch cắt điện phải đáp ứng yêu cầu sau:
+ Phối hợp nhiều công tác để không phải cắt điện nhiều lần.
+ Bố trí thời gian và phạm vi cắt điện hợp lý để vừa đáp ứng được yêu cầu
công việc, vừa hạn chế được phạm vi và thời gian cắt điện.
+ Lịch cắt điện phải được gửi cho các đơn vị quản lý vận hành để đảm bảo
thời gian thông báo cho khách hàng theo Nghị định 105/2005/NĐ -CP ngày 17
tháng 08 năm 2005 của Chính phủ.
- Sau khi phương thức, lịch cắt điện tuần được phê duyệt, P hòng điều độ
của Công ty Điện lực có trách nhiệm:
+ Thông báo đến Đơn vị trực tiếp QLVH (Tổ Trực vận hành của Điện lực,
Chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực thuộc Công ty lưới điện cao thế miền
Bắc). Đơn vị trực tiếp QLVH có trách nhiệm thông báo kế hoạch cắt đ iện cho
khách hàng sử dụng điện do đơn vị quản lý , đồng thời thông báo cho Đơn vị làm
công việc.
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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+ Nếu cắt điện trên diện rộng Công ty điện lực phải thông báo kế hoạch
cắt điện trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.
3.1.3- Cắt điện.
Để chuẩ n bị hiện trường làm việc trên đường dây tải điện, TBA, thiết bị
điện phải thực hiện cắt điện đủ để đảm bảo an toàn trong khu vực mà ở đó sẽ
làm việc. Phòng Điều độ của cấp duyệt lịch cắt điện (Điều độ miền, Điều độ lưới
điện phân phối hoặc Tổ trực vận hành điện lực) sẽ thực hiện cắt điện theo
phương thức đã được duyệt bằng chế độ Phiếu thao tác.
Căn cứ vào phương thức, lịch cắt điện tuần đã duyệt, việc cắt điện để làm
việc được thực hiện như sau:
- Cán bộ phương thức, Kỹ sư điều hành lưới điện miền (A1), Đ iều độ viên
lưới điện phân phối, Trực vận hành trạm 110kV, Tổ trực vận hành (TTVH) Điện
lực: huyện, Thành phố, Thị xã, Trực vận hành trạm biến áp trung gian (theo quy
định phân cấp của Trung tâm điều độ HTĐ miền, Công ty lưới điện cao thế miền
Bắc và Công ty Điện lực) viết Phiếu thao tác.
- Trưởng (Phó) Phòng điều độ (hoặc kỹ thuật viên, lãnh đạo đơn vị QLVH
– theo quy định phân cấp của Công ty Điện lực, Công ty lưới điện cao thế miền
Bắc) duyệt Phiếu thao tác.
- Kỹ sư điều hành lưới điện miền (A1), Điều đ ộ viên lưới điện phân phối
(ca đương nhiệm) hoặc Trực chính vận hành trạm 110kV, Trực vận hành TBA
trung gian, Nhân viên trực VH các Điện lực huyện, thành phố, thị xã (theo quy
định phân cấp của đơn vị) ra lệnh thao tác.
- Nhân viên vận hành cấp dưới ( Trực vận hành trạm biến áp 110kV, Trực
vận hành trạm trung gian; công nhân QLVH, thao tác của Điện lực) thực hiện
thao tác theo Phiếu thao tác.
+ Phiếu thao tác (theo phân cấp quyền điều khiển thiết bị) phải viết trước
ửi
và g qua FAX hoặc đọc trước 30 phút cho các nơi thực hiện thao tác : Trạm
biến áp, Tổ trực vận hành điện lực. Không để đến khi chuẩn bị công việc mới
viết, duyệt, đọc hoặc FAX đến đơn vị trực tiếp thao tác làm chậm trễ thời gian,
gây sự vội vàng dẫn đến sai sót. Trong lịch cắt điện tuần và viết Phiếu thao tác,
điều độ phải tính toán cả thời gian thao tác, thực hiện biện pháp an toàn của đơn
vị quản lý vận hành để đảm bảo giao và cho phép đơn vị công tác vào làm việc
đúng thời gian được làm việc theo thông bá o.
+ Những công việc có sự thay đổi về thời gian, phạm vi cắt điện khác với
bản đăng ký ban đầu phải có sự liên hệ trao đổi với Đơn vị công tác để họ biết
bố trí lại nhân lực, phương tiện phù hợp theo lịch được duyệt. Những trường hợp
cần thiết (do thay đổi phạm vi cắt điện, thay đổi kết cấu lưới .v.v.) Đơn vị quản
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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lý vận hành phải cử người cùng Đơn vị công tác đến khảo sát và lập biên bản
hiện trường để bảo đảm an toàn.
- Tại nơi ra lệnh và nhận lệnh thao tác phải ghi nội dung của Lệnh hoặc
Phiếu thao tác (đóng, cắt thiết bị nào; mục đích thao tác để làm gì, số phiếu thao
tác bao nhiêu, Người giám sát, Người thao tác) vào sổ Nhật ký vận hành, Sổ theo
dõi phiếu thao tác và lưu phiếu đã thao tác xong theo quy định.
- Sau khi thao tác tốt các nội dung theo phiếu thao tác. Nhân viên vận
hành cấp dưới phải báo kết quả thao tác về cho cấp Điều độ chỉ huy (Người ra
lệnh thao tác hoặc Điều độ viên đương ca).
3.1.4- Giao, nhận lưới để công tác (có 2 giai đoạn):
3.1.4.1- Điều độ bàn giao cho đơn vị trực tiếp QLVH .
- Sau khi nhân viên vận hành cấp dưới đ ã thực hiện xong các nội dung của
Phiếu thao tác và báo kết quả thao tác tốt về cho Điều độ viên , Trực vận hành
Điện lực (Người ra lệnh thao tác), thì Điều độ viên hoặc Trực vận hành Điện lực
làm thủ tục bàn giao ĐZ, TBA hoặc Thiết bị đã cắt điện, các biện pháp an toàn
đã thực hiện (đã đóng tiếp đất đầu nguồn, treo biển báo,..) cho Đơn vị trực tiếp
quản lý vận hành (người đại diện nhận là Trực chính của: Tổ trực VH các Điện
lực: huyện, thành phố, thị xã; Trạm 110kV, trạm biến áp trung gian; Đội trưởng
đường dây của Chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực).
- Trong sổ Nhật ký vận hành của cả nơi giao và nơi nhận đều phải ghi đầy
tên
các ĐZ, TBA hoặc Thiết bị đã được giao nhận, các biện pháp an toàn đã
đủ
làm.
- Đơn vị trực tiếp QLVH phải cử “Người cho phép” sẵn sàng làm thủ tục
bàn giao hiện trường cho Đơn vị công tác.
3.1.4.2- Đơn vị trực tiếp QLVH bàn giao đường dây, thiết bị, cho phép
đơn vị công tác vào làm việc.
Sau khi Tổ trực vận hành của Điện lực huyện, thành phố, thị xã, trạm biến
áp trung gian; Chi nhánh QLVH LĐ110kV khu vực (Đơn vị trực tiếp QLVH)
nhận ĐZ, TBA hoặc thiết bị và các biện pháp an toàn do Điều độ của Công ty
Điện lực bàn giao, thì Đơn vị trực tiếp QLVH cử “Người cho phép” kiểm tra
biện pháp an toàn và làm thủ tục cho phép Đơn vị công tác vào là m việc:
3.1.4.2.1- Cấp Phiếu công tác.
Trước ngày làm việc Đơn vị công tác phải báo cho Đơn vị cấp phiếu công
tác biết để kiểm tra về việc đã chuẩn bị đủ vật tư, phương tiện, dụng cụ thi công,
nhân lực,.. sẵn sàng thực hiện công việc đã đăng ký.

Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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- Phiếu công tác (PCT) phải được chuẩn bị trước và do Đơn vị trực tiếp
QLVH đường dây, TBA, thiết bị cấp cho đơn vị công tác theo mẫu quy định
(mẫu phiếu công tác theo phụ lục 1).
- Người cấp phiếu phải ghi đầy đủ các nội dung như trong phiếu yêu cầu.
- Người cấp phiếu công tác phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của
nội dung từ mục 1.1 đến mục 1.9 khi đã ký vào chức danh người cấp phiếu công
tác.
- Khi hiện trường công tác có biện pháp an toàn liên quan đến nhiều Đơn
vị QLVH thì nguyên tắc chọn Đơn vị cấp phiếu công tác và làm thủ tục cho phép
được thực hiện như sau:
+ Nếu đơn vị công tác làm việc trực tiếp trên thiết bị của một đơn vị
nhưng nơi làm việc có liên quan đến nhiều đơn vị quản lý vận hành thì Đơn vị
quản lý vận hành thiết bị trên đó sẽ làm việc chịu trách nhiệm cấp phiếu công tác
và thực hiện thủ tục cho phép vào làm việc.
+ Nếu công việc làm ở thiết bị, đường dây đang trong quá trình xây lắp
(chưa đưa vào vận hành), nhưng khu vực làm việc có liên quan đến các thiết bị,
đường dây khác của nhiều đơn vị quản lý vận hành thì Đơn vị quản lý vận hành
thiết bị có thời gian phải cắt điện dài nhất là đơn vị cấp Phiếu công tác. Trường
hợp thời gian phải cắt điện của các đơn vị là như nhau thì Đơn vị quản lý vận
hành ở gần nơi làm việc nhất là đơn vị cấp P hiếu công tác và làm thủ tục cho
phép vào làm việc tại hiện trường.
3.1.4.2.2- Cho phép vào làm việc.
Người cho phép nhận nhiệm vụ và Phiếu công tác từ Trực vận hành
đương ca của Điện lực, Trạm 110, Đội đường dây để thực hiện thủ tục cho phép
vào làm việc. Trường hợp khu vực công tác có liên quan đến nhiều đơn vị
QLVH thì phải thực hiện bàn giao hiện trường làm việc theo “Phiếu bàn giao
biện pháp an toàn điện phối hợp”.
- Người cho phép vào làm việc: Là người của Đơn vị trực tiếp QLVH. Đối
với công việc ở nhà máy điện và trạm biến áp có người trực thì Người cho phép
là nhân viên vận hành đương ca. Người cho phép vào làm việc phải nắm được
nội dung của phương án tổ chức thi công, các biện pháp an toàn điện cần thiết
phải thực hiện.
- Người nhận nơi làm việc: Là “Ngườ i chỉ huy trực tiếp”, “Người giám sát
an toàn điện” (trường hợp có người giám sát an toàn điện riêng) và “Người lãnh
đạo công việc” (nếu có mặt tại hiện trường) của Đơn vị công tác.
- Từng Đơn vị quản lý vận hành (không phải Đơn vị cấp Phiếu công tác)
phải cử nhân viên vận hành làm các biện pháp an toàn đối với phần thiết bị do
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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đơn vị quản lý và chịu trách nhiệm về việc đã làm đủ, đúng các biện pháp an
toàn này. Bàn giao các biện pháp an toàn đã thực hiện cho Người cho phép của
đơn vị cấp Phiếu công tá c. Mẫu “Phiếu bàn giao biện pháp an toàn điện phối
hợp” trong trường hợp này theo Phụ lục 2;
Người cho phép vào làm việc phải thực hiện các công việc sau:
+ Yêu cầu Người chỉ huy trực tiếp ghi đầy đủ họ tên, bậc an toàn của nhân
viên đơn vị công tác vào cả 2 bản Phiếu công tác và nhận lại cả 2 bản PCT.
+ Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và người giám sát an toàn
điện (nếu có) có mặt tại hiện trường. Khi thấy số người có mặt tại hiện trường
không đảm bảo thực hiện công việc xong đúng thời gian đã đăng ký thì Người
cho phép báo cáo Lãnh đạo đơn vị để xin hướng giải quyết.
+ Ghi vào Phiếu công tác các biện pháp an toàn đã làm do Điều độ viên ,
trực vận hành điện lực bàn giao, các Đơn vị QLVH khác có liên quan đến khu
vực làm việc đã bàn giao biện pháp an toàn điện phối hợp và thực hiện làm các
biện pháp an toàn (nếu được người cấp phiếu công tác giao); kiểm tra hết điện và
chỉ cho Người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác và Người giám sát an toàn
điện (trường hợp có Người giám sát an toàn điện riêng) biết khu vực được phép
làm việc không còn điện và những chỉ dẫn cần thiết khác (Từ mục 2.1 đến 2.6
của Phiếu công tác).
+ Ký vào Phiếu công tác cho phép đơn vị công tác vào làm việc (mục 2. 7
của Phiếu công tác); chứng kiến đơn vị B kiểm tra các biện ph áp an toàn (mục
3.1 của Phiếu công tác) và chỉ dẫn cho Người chỉ huy trực tiếp chỉ huy đặt các
bộ tiếp đất di động để đảm bảo toàn bộ nhân viên đơn vị công tác được bảo vệ
an toàn bằng các bộ tiếp đất. Sau khi Người chỉ huy trực tiếp đã thực hiện xong
và ghi đầy đủ vào mục 3.1, mục 3.2; Người chỉ huy trực tiếp và Người giám sát
an toàn điện (nếu có) đã ký vào mục 3.2, Người cho phép trao cho Người chỉ
huy trực tiếp (hoặc Người giám sát an toàn điện) một bản PCT. Kết thúc phần
bàn giao hiện trường và cho phép đơn vị công tác vào làm việc.
Chú ý: Người cho phép của đơn vị cấp phiếu công tác chỉ được ký cho
phép vào làm việc và giao một bản “Phiếu công tác” cho Người chỉ huy trực
tiếp sau khi đã kiểm tra có đủ, đúng các biện pháp an toàn của đơn vị mình,
đồng thời đã nhận bàn giao đủ các biện pháp an toàn của các Đơn vị quản lý
vận hành khác có liên quan đến công việc.
- Sau khi cho phép Đơn vị công tác vào làm việc, Người cho phép vào làm
việc phải thông báo cho Trực vận hành điện lưc (Chi nhánh QLVH LĐ 110kV
khu vực), để cập nhật vào sổ nhật ký vận hành (hoặc sổ theo dõi - đối với chi
nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực) thời gian Đơn vị công tác được phép làm
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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việc, thời gian đơn vị công tác bắt đầu làm việc. Một bản PCT phải để vào cặp
theo dõi các PCT đang thực hiện (trường hợp PCT viết 2 bản). Đơn vị trực tiếp
quản lý vận hành (Trực vận hành) phải báo cáo cho Điều độ viên lưới điện phân
phối đương ca số lượng đội công tác, số phiếu công tác đang thực hiện. Điều độ
viên lưới điện phân phối, Trực chính của: Tổ trực VH các điện lực huyện, thành
phố, thị xã; Trạm 110kV, trạm biến áp trung gian, Tổ trực vận hành của Chi
nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực phải đánh dấu vị trí có nhóm công tác trên sơ
đồ lưới điện được bố trí tại nơi trực. Khi bàn giao ca, nhân viên trực vận hành
phải bàn giao cụ thể và ghi vào sổ nhật ký vận hành để tránh nhầm lẫn.
3.1.5- Đơn vị công tác làm việc.
Sau khi “Người cho phép” đã chính thức trao một bản PCT cho Người chỉ
huy trực tiếp thì “Người chỉ huy trực tiếp” và “Người lãnh đạo công việc” (nếu
có mặt tại hiện trường) của đơn vị công tác phải thực hiện:
- Phổ biến cho mọi người nội dung công việc cần làm.
- Chỉ dẫn những điều kiện cần thiết, chỗ nguy hiểm và biện pháp phòng
tránh.
- Cho mọi người trao đổi thêm những lưu ý an toàn trước khi làm vi ệc.
- Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong nhóm công tác.
- Nếu nhân viên đội công tác không còn ý kiến gì thêm thì yêu cầu nhân
viên đơn vị công tác ký tên vào cột số 5 ở mục 4 của PCT và phân công nhân
viên vào các vị trí công tác để thực hiện công việc.
Chú ý: Đơn vị công tác chỉ được phép làm việc trong phạm vi đã được ghi
trong Phiếu công tác và “Người cho phép” của đơn vị QLVH cho phép. Nghiêm
cấm mở rộng phạm vi làm việc mà không có Phiếu công tác mới.
3.1.6- Kết thúc công tác và trả nơi làm việc.
3.1.6.1- Kết thúc công tác và khoá phiếu .
- Sau khi hoàn thành công việc, “Người chỉ huy trực tiếp”, “Người lãnh
đạo công việc” (nếu có mặt tại hiện trường) của Đơn vị công tác kiểm tra lại
hiện trường lần cuối cùng rồi rút toàn bộ người ra khỏi nơi làm việc và tháo dỡ
các biện pháp an toàn do đơn vị công tác đã làm. “Người chỉ huy trực tiếp” và
“Người lãnh đạo công việc” (nếu có mặt tại hiện trường) ký vào phần kết thúc
công tác của Phiếu công tác, trao trả nơi làm việc cho “Người cho phép” hoặc
người được chỉ định thay thế “Người cho phép”.
- “Người cho phép” tiếp nhận lại nơi làm việc; kiểm tra lại nơi làm việc
(phải kiểm tra về khối lượng công việc đã thực hiện và điều kiện an toàn đóng
điện đường dây, thiết bị do đơn vị mình quản lý và phần đường dây, thiết bị có
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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liên quan đến khu vực làm việc do đơn vị khác quản lý vận hành). Nếu đạt yêu
cầu thì ghi rõ thời gian và ký vào mục khoá phiếu công tác.
3.1.6.2- Trả nơi làm việc.
Sau khi đã ký khoá phiếu công tác. Người cho phép có trách nhiệm :
- Trả nơ i làm việc cho Đơn vị trực tiếp QLVH (Trực chính của Tổ trực
VH Điện lực huyện, thành phố, thị xã; TBA, Chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu
vực).
- Bàn giao phần đường dây, thiết bị của Đơn vị QLVH khác không còn
liên quan đến công việc theo mẫu phiếu quy định tại phụ lục số 2.
3.1.7- Trực vận hành, Điều độ viên nhận lại lưới điện.
Sau khi “Người cho phép” trả nơi làm việc cho Trực chính của: Tổ trực
VH các Điện lực huyện, thành phố, thị xã; TBA, Chi nhánh QLVH LĐ 110kV
khu vực, hoặc Đội quản lý đường dây 110kV (Đơn vị trực tiếp QLVH ) thì Trực
chính có trách nhiệm kiểm tra lại tên của ĐZ, TBA hoặc thiết bị cùng với số
phiếu công tác, nội dung của phiếu công tác, số nhóm công tác trên từng lộ phải
đúng so với lúc bàn giao.
- Trực chính Tổ trực VH các Điện lực huyện, thành phố, thị xã; TBA, Chi
nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực, hoặc Đội quản lý đường dây 110kV (Đơn vị
trực tiếp QLVH ) rút các dấu hiệu thông báo có đội công tác làm việc trên sơ đồ
lưới điện.
- Sau khi hoàn thiện thủ tục nhận lại đường đây, thiết bị thì Trực chính
vận hành (Trực chính của: Tổ trực VH các Điện lực huyện, thành phố, thị xã, Tổ
trực vận hành của Chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực của Công ty lưới diện
cao thế miền Bắc) mới làm thủ tục trả ĐZ, TBA hoặc Thiết bị cho Điều độ Công
ty Điện lực để đóng điện lại (hoặc Điều độ viên lưới điện phân phối trả đường
dây, thiết bị cho Kỹ sư điều hành lưới điện miền làm thủ tục đóng điện lại đường
dây, thiết bị).
*Trường hợp đặc biệt khi đã có thống nhất và quy định từ trước (Tên
“Người cho phép”, cách thức giao nhận và số điện thoại liên lạc) thì “Người cho
phép” có thể trả đường dây, TBA, thiết bị trực tiếp cho Điều độ viên Công ty
Điện lực.
3.1.8- Đóng điện khôi phục đường dây, TBA hoặc thiết bị điện sau sửa
chữa.
3.1.8.1- Kiểm tra trước khi ra lệnh đóng điệ n.
Sau khi nhận lại ĐZ, TBA hoặc thiết bị của Đơn vị trực tiếp quản lý vận
hành trả, Điều độ viên của Công ty Điện lực (hoặc Trực vận hành điện lực) tuỳ
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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theo quy định phân cấp quyền điều khiển đường dây, thiết bị, trạm biến áp phải
kiểm tra lại và so sánh với lúc bàn giao những nội dung sau:
- Đơn vị trực tiếp QLVH trả ĐZ, TBA hoặc thiết bị nào? Trước đó giao
cho ai?
- Tên người trả?
- Số phiếu công tác bao nhiêu?
- Trên mỗi lộ, trạm biến áp thực hiện sửa chữa có mấy đơn vị công tác?
- Tất cả các nhóm công tác đã rút hết chưa? Tất cả các Phiếu công tác đã
được khoá hết chưa?
Đặc biệt chú ý những hạng mục công việc phát sinh được bàn giao lại
từ ca trước.
3.1.8.2- Ra lệnh thao tác đóng điện.
- Tất cả các Phiếu thao tác khôi phục lại các đường dây, thiết bị đưa ra sửa
chữa phải được chuẩn bị trước.
- Trong Phiếu thao tác khôi phục lại đường dây, thiết bị Người viết phiếu
phải ghi rõ trong phần “Mục đích thao tác” là “Khôi phục đường dây, thiết bị
sau sửa chữa”. Trong phần “Lưu ý” phải ghi rõ “Trước khi ra lệnh thao tác
phải kiểm tra lại từ đơn vị trực tiếp QLVH để đảm bảo chắc chắn tất cả các
PCT liên quan đã khoá, đường dây, thiết bị đảm bảo an toàn đóng điện” .
- Chỉ sau khi Điều độ viên đã kiểm tra các nội dung nêu ở mục 3.1.8.1 và
khẳng định là đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, mới được rút các dấu hiệu
trên sơ đồ báo có đội công tác làm việc . Người ra lệnh thao tác phải đọc và kiểm
tra kỹ Phiếu thao tác.
- Điều độ Công ty Điện lực, Trực vận hành Điện lưc (theo phân cấp quyền
điều khiển đường dây, thiết bị) chỉ được ra lệnh cho nhân viên vận hành thao tác
cắt tiếp địa đầu nguồn, đóng điện lại thiết bị (hoặc đường dây) khi đã kiểm tra
lại, biết chắc chắn không còn người làm việc trên đó và việc đóng điện không
gây ảnh hưởng cho Đơn vị công tác khá c có liên quan.
3.2 Trình tự các bước thực hiện công tác không có kế hoạch nhưng có
cắt điện (Sơ đồ 2).
Cơ bản thực hiện giống như ở phần 3.1. Có một số điểm khác như sau:
- Cắt điện đột xuất:
+ Do Kỹ sư điều hành hệ thống điện miền, Điều độ viên lưới đi ện phân
phối của Công ty Điện lực ra lệnh khi có sự cố trên thiết bị, đường dây tải điện.
+ Khi có nguy cơ đe doạ sự cố thì Đơn vị trực tiếp QLVH (Trực chính
của: Tổ trực vận hành các Điện lực huyện, thành phố, thị xã, Đội đường dây của
Chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực, Trực chính trạm 110kV, Trực vận hành
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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Sơ đồ 2: Trình tự các bước thực hiện công tác không có kế hoạch nhưng có cắt điện
-Sự cố: ĐĐV đương ca ra lệnh thao
tác (không viết phiếu thao tác).
-Đe doạ SC: ĐV QLVH xin cắt điện
-Thực hiện: ĐĐV đương ca, Trực
chính VH (theo phân cấp)

Lệnh cắt điện

-Viết phiếu TT: ĐĐV đương ca, Trực
chính VH (theo phân cấp)
-Duyệt: Trưởng ( Phó) P. điều độ, ĐĐV
đương ca, Trạm trưởng, KTV, Lãnh
đạo ĐL huyện, TP, TXã (theo phân cấp)
-Ra lệnh thao tác: ĐĐV đương ca, Trực
chính VH (Theo phân cấp)
-Thực hiện: NV trực vận .hành

Phiếu thao tác.
Cắt điện

-Người giao: ĐĐV đương ca, Trực
VH (theo phân cấp)
-Ngươì nhận: Trực vận hành ĐL,
Trạm biến áp; Đội đường dây (Đvị
trực tiếp QLVH).

Điều độ giao
lưới điện cho
đơn vị QLVH
-Người cho phép: Đơn vị trực
tiếp QLVH .
-Người nhận nơi làm việc:
Đơn vị Công tác (NLĐCV,
NCHTT).

- Đơn vị công tác

Phiếu thao tác.
Đóng điện

Điều độ
nhận lại lưới điện

-Viết phiếu: ĐĐV đương ca, Trực chính
VH (theo phân cấp)
-Duyệt: Trưởng (Phó) P. điều độ, ĐĐV
đương ca, Trạm trưởng, KTV, Lãnh đạo
ĐL huyện, TP, TXã (theo phân cấp)
-Ra lệnh thao tác: ĐĐV đương ca, Trực
chính VH (theo phân cấp)
-Thực hiện: NV trực vận hành

-Người trả: Trực vận hành ĐL, Trạm
biến áp; Đội đường dây 110kV.
-Người nhận: ĐĐV đương ca .
Điều độ kiểm tra lại: đúng so với lúc
bàn giao, tất cả các phiếu công tác đã
khoá, Đảm bảo đủ điều kiện an toàn
cho người và thiết bị

Trả
nơi làm việc
-Ngươì trả: Người cho phép (NCP)
-Người nhận: Trực vận hành ĐL,
Trạm biến áp; Đội đường dây
110kV; Các đơn vị QLVH khác có
liên quan đến khu vực làm việc.

-Người cấp phiếu: Đơn vị QLVH.
-Người thực hiện: Đơn vị công tác.

Phiếu
Công tác

Cho phép
vào làm việc

Làm việc

Kết thúc công
tác, khoá phiếu

- NCHTT kiểm tra xem xét lại nơi làm
việc. Rút hết người, các biện pháp an
toàn do đơn vị công tác làm thêm,
-NLĐCV, NCHTT ký kết thúc công tác
và trả nơi làm việc cho Người cho phép.
-Người cho phép: Tiếp nhận, kiểm tra
nơi làm việc, ký khoá phiếu công tác.
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Trạm trung gian) xin Điều độ Công ty Điện lực (Người chỉ huy vận hành trực
tiếp cấp trên đương ca) cho cắt thiết bị, đường dây ra khỏi vận hành hoặc tự ra
lệnh cắt đường dây, thiết bị (theo quy định phân cấp về quyền điều khiển, quyền
kiểm tra thiết bị). Trong trường hợp này Điều độ viên đương ca, trực chính vận
hành viết Phiếu thao tác, duyệt Phiếu thao tác là Trưởng (Phó) phòng điều độ
(nếu có mặt tại phòng), Điều độ viên đương ca, Kỹ thuật viên hoặc lãn h đạo của
các Điện lực huyện, thành phố, thị xã; Chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực
(theo quy định phân cấp của Công ty Điện lực, Công ty lưới điện cao thế miền
Bắc). Ra lệnh thao tác là Điều độ viên, Trực chính vận hành đương ca của Điện
lực huyện, thành phố, thị xã (theo quy định phân cấp của Công ty Điện lực).
- Trường hợp Điện lực huyện, thành phố, thị xã; Chi nhánh QLVH LĐ
110kV khu vực, Đội đường dây,.. muốn kết hợp với việc cắt điện theo kế hoạch
công tác trên lưới của đơn vị khác, hoặc kết hợp trong thời gian khắc phục sự cố
trên phần lưới điện do Đơn vị khác quản lý để sửa chữa khiếm khuyết, tồn tại
nhỏ trên lưới (do không đưa vào kế hoạch của đơn vị) để tránh phải cắt điện
nhiều lần, thì đơn vị muốn công tác kết hợp phải thực hiện theo trình tự sau:
+ Báo cáo Lãnh đạo đơn vị và phải được Trưởng (hoặc Phó) Điện lưc, Chi
nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực đồng ý.
+ Trực chính vận hành Điện lực huyện, thành phố, thị xã; Chi nhánh
QLVH LĐ 110kV khu vực phải đăng ký công tác với Điều độ viên Công ty Điện
lực đương ca.
+ Căn cứ vào khối lượng công việc, thời gian thực hiện công việc mà Đ iện
lực huyện, thành phố, thị xã; Chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực, Đội đường
dây,.. đăng ký (thời gian thực hiện công việc kết hợp không được làm kéo dài
thời gian cắt điện theo kế hoạch thì các đơn vị mới được phép đăng ký), Điều độ
viên Công ty Điện lực thực hiện theo chức năng, quyền hạn của mình báo cáo
Lãnh đạo Công ty Điện lực và phải được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty Điện
lực (đối với những trường hợp phải xin phép).
+ Điều độ Công ty Điện lực, Trực vận hành Điện lực huyện, thành phố
(hoặc tương đương), trực vận hành chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực và Đơn
vị công tác phải thực hiện giao nhận đường dây, thiết bị theo đúng quy định.
- Các trường hợp nêu trên không bắt buộc Đơn vị công tác phải lập và
duyệt phương án tổ chức thi công, nhưng khi đội công tác làm việc phải áp dụng
các biện pháp an toàn đã được quy định trong tập “Biện pháp an toàn cho từng
công việc của công nhân QLVH, kinh doanh, thí nghiện điện, xây lắp và sửa
chữa điện” do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành.

Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
4.1. Các phòng, Ban có liên quan của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc,
các Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty; Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên (TNHHMTV) Điện lực Hải D ương, Hải Phòng, Ninh Bình , Thí nghiệm điện
miền Bắc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, phổ biến, h ướng dẫn các
nội dung của Quy định này đến các bộ phận chức năng, các cá nhân liên quan.
4.2. Trên cơ sở nội dung của bản Quy định này và các Quy chế, Quy trình,
Quy định hiện hành của EVN, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, các Đơn vị trực
thuộc Tổng Công ty; Các Công ty TNHHMTV Điện lực Hải D ương, Hải Phòng,
Ninh Bình, Thí nghiệm điện miền Bắc chủ động xây dựng, ban hành các Quy
định, Quy trình cụ thể để áp dụng thống nhất trong phạm vi hoạt động của từng
đơn vị.
4.3. Quy định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2012 và được áp
thống
nhất trong toàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Tất cả các đơn vị
dụng
khi tham gia các công việc thi công xây lắp v à sửa chữa trên lưới điện do Tổng
Công ty Điện lực miền Bắc quản lý cũng phải tuân thủ quy định này . Quy định
này thay thế Quy định được ban hành theo Quyết định số 1730/QĐ-EVN NPC
ngày 30/9/2010 và văn bản số 832 /CV- EVN NPC-TTAT, ngày 16/3/2012 V/v:
Hướng dẫn thực hiện Quy trình an toàn điện, Phiếu công tác, Phiếu bàn giao và
Lệnh công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
4.4. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có gì vướng mắc, hoặc có
điểm chưa phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị cần phản ánh kịp thời để
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xem xét sửa đổi, bổ sung.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Phúc Vinh

Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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PHẦN PHỤ LỤC
------***-----Phụ lục 1 : Mẫu phiếu công tác và hướng dẫn thực hiện
a) Mẫu phiếu công tác
……………..…….
.........…………….

Số: ……/……./…….

PHIẾU CÔNG TÁC

..................................
1. Cấp cho:
1.1. Người lãnh đ ạo công việc (nếu có):............................................................... Bậc ATĐ …/5
1.2. Người chỉ huy trực tiếp: ................................................................................ Bậc ATĐ …/5
1.3. Nhân viên đơn vị công tác: (ghi số luợng người): .................................................................
Thuộc (Công ty, Phân xưởng v.v) ………………….………………………………………….
1.4. Địa điểm công tác:..................................................................................................................
1.5. Nội dung công tác:..................................................................................................................
………….......................................................................................................................................
………….......................................................................................................................................
1.6. Thời gian theo kế hoạch:
- Bắt đầu công việc:......giờ ......phút, ngày....../...../.........
- Kết thúc công việc:......giờ ......phút, ngày....../....../........
1.7. Điều kiện về an toàn điện để tiến hành công việc (ghi rõ cắt điện một phần hay hoàn toàn
thiết bị, đường dây, đoạn đường dây): ………………………..……………………………….
………….......................................................................................................................................
………….......................................................................................................................................
1.8. Các đơn vị QLVH khác có liên quan đến khu vực được phép làm việc (Đơn vị phải bàn
giao biện pháp an toàn điện phối hợp):
………….......................................................................................................................................
………….......................................................................................................................................
………….......................................................................................................................................
1.9. Người giám sát an toàn điện (nếu có):.......................................................... Bậc ATĐ …./5
Phiếu công tác cấp ngày ...../...../...... . Người cấp phiếu (ký và ghi họ, tên): ..............................
2. Thủ tục cho phép làm việc
2.1. Những thiết bị, đường dây, đoạn đường dây đã cắt điện: …………......................................
……………………………………………………………………………………………..…….
.…………......................................................................................................................................
2.2. Đã tiếp đất tại: …………........................................................................................................
………………………………………………..……………………...........................................
2.3. Đã làm rào chắn và treo biển báo tại: ……………................................................................
……………………………………….…………………………………………………………
………….......................................................................................................................................

Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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2.4. Phạm vi được phép làm việc:……………………………………………………………
……………………………………………………………………………..................................
………….......................................................................................................................................
2.5. Cảnh báo, chỉ dẫn cần thiết: ……………………….……………………………………....
………….......................................................................................................................................
………..........................................................................................................................................
2.6. Các đơn vị QLVH khác có liên quan đến khu vực được phép làm việc của đội công tác ,
đã bàn giao biện pháp an toàn điện phối hợp:
2.6.1. ..….......................................................................................................................................
2.6.2. …….....................................................................................................................................
2.6.3. ….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
2.7. Cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc lúc ...giờ ... phút, ngày ..../...../.......
Người cho phép (ký và ghi họ, tên): ...........................................................................................
3. Tiếp nhận nơi làm việc:
3.1. Đã kiểm tra những biện pháp an toàn tại hiện trường: …………………………..…………
……………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………...…………………
3.2. Đơn vị công tác đã làm bi ện pháp an toàn và tiếp đất tại ….................................................
…………………………………………………………………………………….…..…………
……………………………………………………………………………………..……………
Bắt đầu tiến hành công việc lúc ...giờ ... phút, ngày ...../...../.......
Người chỉ huy trực tiếp (ký và ghi họ, tên): ...............................................................................
Người giám sát an toàn điện (ký và ghi họ, tên-nếu có): ...........................................................
4. Danh sách nhân viên đơn vị công tác và thay đổi người (nếu có):
Đến làm việc
Rút khỏi
Bậc
Thời gian
TT
Họ, tên
Thời gian
ATĐ
(giờ, ngày,
Ký tên
Ký tên
(giờ, ngày, tháng)
tháng)
1
/5
…
/5
/5
/5
/5
/5

5. Cho phép làm việc và kết thúc công tác hàng ngày, di chuyển nơi làm việc:
Người chỉ
Thời gian (giờ, ngày, tháng)
Người cho
huy trực tiếp
TT Địa điểm công tác
phép (ký
(ký hoặc ghi
Bắt đầu
Kết thúc
hoặc ghi tên)
tên)
1
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17/43

Nơi đóng dấu kiểm soát.

QUI ĐỊNH

EVN NPC.TTAT/QĐ.02

TRÌNH TỰ CÁC B ƯỚC
THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Lần ban hành : 02
Ngày: 18 / 5 / 2012

Sửa đổi : 00
Ngày:

Phê duyệt sửa đổi :

…

6. Kết thúc công tác:
6.1. Toàn bộ công tác đã kết thúc, dụng cụ đã thu dọn, người, tiếp đất và biện pháp an toàn do
đơn vị công tác làm đã rút hết đảm bảo an toàn. Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác trả lại
nơi làm việc cho ông (bà)…………………… chức danh…………………… đại diện đơn vị
quản lý vận hành …………………………………………. lúc .......giờ ..... ngày......./....../.......
Người chỉ huy trực tiếp (ký và ghi họ, tên): ……….............................................................
6.2. Đã tiếp nhận và kiểm tra nơi làm việc đảm bảo an toàn, khoá PCT lúc ….giờ …..phút …
ngày…/…/ …
Người cho phép (ký và ghi họ, tên): ……………………………………………………….......
Đã kiểm tra hoàn thành Phiếu công tác ngày....../....../......
Người cấp phiếu (ký và ghi họ, tên): ………………………......................................................

b) Hướng dẫn thực hiện:
1. Góc trái trên cùng ghi tên đơn vị quản lý vận hành trên 1 cấp: ( có thể in sẵn
trước hoặc người cấp phiếu ghi) . Hàng dưới ghi tên đơn vị quản lý vận hành
trực tiếp thiết bị, đường dây trên đó tiến hành công việc sửa chữa, thí nghiệm.
Ví dụ: Công ty điện lực điện biên hoặc: Công ty lưới điện cao thế miền bắc
Điện lực TP Điện Biên
Chi nhánh lưới điện cao thế Thái Bình
2. Mục đánh số phiếu (góc phải trên cùng):
Số: .../.../..., mục này ghi như sau: Ghi số thứ tự của phiếu p hát hành trong
tháng/tháng ban hành phiếu/hai số cuối của năm. Số phiếu được đánh theo từng
tháng, sang tháng sau lại quay lại từ đầu.
+Số phiếu: Ghi ít nhất bằng hai chữ số. Ví dụ: 01.
+Tháng ban hành phiếu: Ghi bằng hai chữ số. Ví dụ: 04.
+Năm: Ghi hai chữ số cuối của năm. Ví dụ: 12.
Ví dụ: 01/04/12 là số của phiếu công tác thứ nhất của tháng 4 năm 2012.
- Các Công ty lưới điện phân phối: Số phiếu công tác được quản lý thống
nhất trong đơn vị quản lý vận hành cấp Điện lực. Đối với các Điện lực có Tổ
quản lý độc lập ở xa, khi cấp phiếu công tác phải thông báo cho Tổ trực vận
hành để cấp số phiếu và ghi tên Người cho phép vào sổ nhật ký vận hành; cập
nhật số phiếu, Người cấp phiếu, Người chỉ huy trực tiếp, nội dung công tác, thời
gian công tác vào sổ theo d õi thực hiện phiếu công tác.
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- Các Chi nhánh QLVH LĐ 110kV khu vực thuộc Công ty lưới điện cao thế
miền Bắc thì số phiếu công tác được quản lý theo Đội đường dây và các trạm
biến áp.
3. Mục 1. Cấp cho: Toàn bộ mục này (từ 1.1 đến 1.9) Người cấp phiếu công tác
phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả các nội dung khi đã ký tên vào
chức danh Người cấp phiếu.
- Mục 1.1. Người lãnh đạo công việc: Nếu có Người lãnh đạo công việc thì
Ghi rõ họ, tên và bậc an toàn điện. Nếu không có Người lãnh đạo công việc thì
mục này bỏ trống.
- Mục 1.2. Người chỉ huy trực tiếp: Ghi rõ họ, tên và bậc an toàn.
- Mục 1.3. Nhân viên đơn vị công tác: Chỉ ghi số lượng nhân viên đơn vị
công tác và phải ghi rõ đơn vị công tác thuộc đơn vị nào (tên đơn vị làm công
việc: Công ty, phân xưởng, xí nghiệp,...).
- Mục 1.4. Địa điểm công tác: Ghi ngắn gọn, rõ ràng nhưng đủ nghĩa để
hiểu, ghi cụ thể tên thiết bị, đường dây; nếu là đoạn đường dây thì ghi rõ số cột,
từ cột…đến cột… của ĐDK ....
VD1: MC 371; MBA T1 của TBA 110kV Phủ Lý .
VD2: Từ cột số 1 đến cột số 20 lộ 375 E8.1 Đồng Niên -Hải Dương.
VD3:Từ cột số 05 đến cột số 15 lộ 171E28.7 Hưng Yên – 173E8.3 Phố
Cao
- Mục 1.5. Nội dung công tác: Ghi ngắn gọn, rõ ràng nhưng phải đủ nghĩa,
hiểu.
dễ
VD1: Đại tu MC 371; Thí nghiệm Đ.kỳ MBA.
VD2: Thay sứ, Sơn xà...
- Mục 1.6. Thời gian theo kế hoạch :
+Thời gian bắt đầu công việc (theo kế hoạch): Ghi thời gian dự kiến bắt đầu
thực hiện công việc theo kế hoạch.
Ví dụ: Bắt đầu công việc 7 giờ 30 phút, ngày 05/04/2012
+ Thời gian kết thúc công việc (theo kế hoạch): Ghi thời gian dự kiến kết
thúc công việc theo kế hoạch.
Ví dụ: Kết thúc công việc 17 giờ 0 phút, ngày 05/04/2012.
- Mục 1.7. Điều kiện tiến hành công việc : Ghi theo biên bản khảo sát hiện
trường (nếu có) hoặc ghi những yêu cầu chính về biện pháp an toàn khi hành
công việc như: Cắt điện hoặc không cắt điện, phạm vi nào cần cắt điện, phải làm
tiếp địa ở đâu .v.v. (ghi rõ phải đóng tiếp đất cố định ở đâu, làm tiếp địa 3 pha
hoặc ghi rõ pha phải đặt tiếp địa)
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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VD1: Cắt điện máy biến áp T2-40MVA –E8.1; làm tiếp địa về phía MBA
tại các cầu dao tổng phía 110, 35, 22kV của MBA T2.
VD2: Cắt điện từ cột 05 đến cột 16 lộ 481 E12.1, làm tiếp địa di động 3
pha ở cột 5 và cột 16.
VD3: Cắt điện hoàn toàn gian phân phối 22kV.
- Mục 1.8. Các đơn vị QLVH khác có liên quan đến khu vực được phép
làm việc (Đơn vị phải bàn giao biện pháp kỹ thuật an toàn điện phối hợp):
- Ghi lần lượt tên các Đơn vị QLVH khác sẽ phải phối hợp bàn giao biện
pháp kỹ thuật an toàn về điện trên phần lưới điện họ quản lý có liên quan đến
phạm vi được phép làm việc của đơn vị công tác.
- Mục 1.9. Người giám sát an toàn điện (nếu có): Ghi rõ họ tên và bậc an
toàn điện của Người giám sát an toàn điện, trong trường hợp có người giám sát
an toàn điện riêng. Nếu không có Người giám sát an toàn điện riêng thì bỏ trống.
Tiếp theo người cấp phiếu ghi ngày, tháng, năm cấp phiếu. Ký và ghi rõ họ
tên.
Ngày/tháng/năm: sử dụng hai chữ số. Ví dụ: Phiếu công tác cấp ngày
03/04/12
Người cấp phiếu công tác: (ký và ghi họ, tên )...........................................
4. Mục 2: Thủ tục cho phép công tác: Toàn bộ mục này (từ 2.1 đến 2.7) do
người làm thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc ghi. Người cho phép
phải chứng minh cho Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện bi ết
khu vực làm việc đã hết điện bằng thiết bị thử điện chuyên dùng.
- Người cho phép phải kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác có mặt tại
hiện trường. Trường hợp có Người giám sát an toàn điện, Người cho phép chỉ
được làm thủ tục cho phép vào làm v iệc khi có mặt Người giám sát an toàn điện
tại hiện trường.
- Mục 2.1 - Những thiết bị đường dây đã được cắt điện : Ghi tên thiết bị,
đường dây, đoạn đường dây đã được cắt điện do điều độ bàn giao hoặc tự người
cho phép thực hiện. Ghi “Không cắt điện” nếu không phải cắt điện.
VD1: MBAT1 hoặc MC 371 đã được cắt điện; hoặc Đường dây 371E8.3
đã được cắt điện.
VD2:Đoạn đường dây từ cột số 25 đến 35 ĐDK 971 - Trung gian Vũ Thư
2. đã được cắt điện,.. v.v.
VD3: Không cắt điện.
- Mục 2.2- Đã tiếp đất tại các vị trí: Nếu người cho phép đã thực hiện hoặc
được bàn giao đã thực hiện thì ghi; nếu không thì ghi "Không".
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VD1: Đã đóng dao tiếp đất về phía máy biến áp của phía 110, 35, 6kV
của máy biến áp T1;
VD2:Đã tiếp đất tại vị trí cột số 30 nhánh đường dây …, ĐDK971- E…;
hoặc đã tiếp đất tại vị trí cột số 50 về phía cột 51.
VD3: Đã đóng dao tiếp đất 371 -76 E8.3 (Do Nguyễn Văn A -điều độ B28
bàn giao).
VD4: Không.
- Mục 2.3 - Đã làm rào chắn và treo biển báo tại : Ghi rõ vị trí làm rào chắn
và treo biển báo (nếu có). Nếu không có thì ghi “Không”.
- Mục 2.4- Phạm vi được phép làm việc : Ghi rõ phạm vi thực tế đơn vị
công tác được phép làm việc theo yêu cầu của vận hành hệ thống (trường hợp
đặc biệt có thể không đúng với nội dung như người cấp phiếu ghi ở trên).
VD: Phạm vi được phép làm việc từ cột 16 đến cột 27 trên đường dây
371E8.3.
- Mục 2.5- Cảnh báo, chỉ dẫn cần thiết: Ghi những cảnh báo, chỉ dẫn cần
thiết về an toàn điện cho đơn vị công tác tại nơi làm việc theo phạm vi và thời
gian nói trên. Nếu không có gì cần cảnh báo hoặc chỉ dẫn thì ghi “Không”.
VD1: Má trên cầu chì tự rơi còn điện, không được vi phạm khoảng cách
an toàn cho phép.
VD2: MBA T1 đã được cắt điện và làm tiếp đất 3 phía, nếu đơn vị công
ần
tác c tháo tiếp đất để thí ng hiệm thì liên hệ với ca trực vận hành trạm.
VD3: Trên đường dây được phép làm việc có thể xuất hiện điện áp cảm
ứng
VD4: Không.
- Mục 2.6- Các đơn vị QLVH khác có liên quan đến khu vực được phép
làm việc của đội công tác , đã bàn giao biện pháp an toàn điện phối hợp.
Người đi làm thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc phải ghi rõ, đầy
đủ tên các đơn vị QLVH phần đường dây, thiết bị có liên quan đến khu vực được
phép làm việc của đơn vị công tác đã thực hiện và bàn giao biện pháp an toàn
điện phối hợp.
Thời gian bàn giao, tên thiết bị, đường dây, đoạn đường dây đã cắt điện, vị trí
tiếp đất; tên người giao, phương thức bàn giao phải ghi đầy đủ vào “PHIẾU
BÀN GIAO BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN PHỐI HỢP” theo mẫu ở phụ lục 2.
- Mục 2.7. Cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc lúc…giờ…phút,
ngày…/…/...: Người cho phép ghi thời gian bắt đầu cho phép đơn vị công tác
làm việc sau đó ký và ghi rõ họ, tên.
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Người cho phép (ký và ghi họ, tên):..............................................................
5.Mục 3. Tiếp nhận nơi làm việc : Toàn bộ mục này do Người chỉ huy trực tiếp
ghi.
- Mục 3.1- Đã kiểm tra những biện pháp an toàn tại hiện trường : Ghi rõ
đã kiểm tra những biện pháp an toàn nào tại hiện trường mà Người cho phép đã
ghi ở Mục 2 của phiếu công tác. Nếu có vấn đề gì không đúng, hoặc thiếu phải
ghi rõ vào phiếu.
- Mục 3.2- Đã làm thêm các biện pháp an toàn và tiếp đất tại : Ghi rõ vị trí
những bộ tiếp đất di động mà đơn vị công tác làm đảm bảo toàn bộ nhân viên
đơn vị công nằm trong vùng bảo vệ của các bộ tiếp đất di động. Các biện pháp
an toàn khác do đơn vị công tác làm. Nếu không phải làm thêm gì thì ghi
“Không”. Sau đó Người chỉ huy trực tiếp ghi thời gian chính thức đơn vị công
tác bắt đầu tiến hành công việc.
Các chức danh phải có trong mục này đồng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.
Người chỉ huy trực tiếp (ký và ghi họ, tên)...............................................
Người giám sát an toàn điện (ký và ghi họ, tên):...........................................
(Trong trường hợp không có NGSATĐ riêng thì bỏ trống).
- Sau khi ký phiếu cho phép vào làm việc (nếu phiếu công tác cấp 2 bản
thì các chức danh: Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an
toàn điện phải ký trên cả 2 phiếu), Người cho phép giao một bản cho Người chỉ
huy trực tiếp (hoặc người giám sát an toàn điện trong trường hợp có người giám
sát an toàn điện riêng) giữ trong suốt thời gian làm việc, còn một bản Người cho
phép để vào tập theo dõi "Phiếu đang làm việc" và báo lại cho Trực ca vận hành
ghi vào sổ nhật ký vận hành giờ cho phép bắt đầu vào làm việc với nội dung:
Nguyễn Văn A đã thực hiện các biện pháp an toàn về điện và bàn giao hiện
trường để đội công tác thực hiện công việc theo phiếu công tác số
....../....../......bắt đầu làm việc từ lúc...giờ...phút.....
6. Mục 4. Danh sách nhân viên đơn vị công tác và thay đổi người (nếu có):
Toàn bộ nội dung trong các cột số 1, 2, 3, 4 và 6 mục này do Người chỉ huy
trực tiếp ghi.
- Sau khi chỉ huy nhân viên đơn vị đến địa điểm công tác, kiểm tra thực tế
tại hiện trường, Người ch ỉ huy trực tiếp ghi tên và bậc an toàn điện (ATĐ), thời
gian đến làm việc của nhân viên. (Lưu ý: Số nhân viên có mặt làm việc tại hiện
trường lúc ban đầu không được vượt quá số lượng đã được ghi tại mục 1.3 của
Phiếu công tác).
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- Trường hợp số lượng nhân viên đơn vị công tác nhiều hơn mẫu in thì có
thể dùng tờ phụ lục riêng .
- Trong quá trình làm việc nếu phát sinh khối lượng công việc hoặc phải
gấp rút hoàn thành công việc trước thời gian đã định, cần bổ sung thêm hoặc
thay đổi nhân viên thì Người chỉ huy trực tiếp, Người lãnh đạo công việc (nếu
có) phải thông báo và thống nhất với đơn vị cấp phiếu và Người cho phép vào
làm việc. Thay đổi , bổ sung thêm nhân viên đơn vị công tác thuộc quyền và
trách nhiệm của đơn vị làm công việc.
- Nếu có thay đổi, bổ sung nhân viên đơn vị công tác trong quá trình thực
hiện công việc thì phải ghi rõ thời gian, tên người được bổ sung, tên người rút ra
khỏi khu vực làm việc .
VD: cụ thể như sau:
TT
1
2
3
4

Họ, tên
Nguyễn văn An
Trần Ngọc Tuấn
Hứa Văn Thành
Lê Văn Quân

Bậc
ATĐ
4/5
3/5
5/5
4/5
/5
/5
/5

Đến làm việc
Thời gian
(giờ, ngày, tháng)

Ký tên

7h30, ngày 04/04
7h30, ngày 04/04
7h30, ngày 04/04
10h00, ngày 04/4

Rút khỏi
Thời gian
(giờ, ngày, tháng)

Ký tên

9h50, ngày 04/04

Người chỉ huy trực tiếp phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình: Sau
khi đã nhận được sự cho phép và Phiếu công tác của người cho phép, đồng thời
đã kiểm tra và thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn theo yêu cầu nhiệm vụ
công việc.Trước khi phân công mọ i người vào vị trí công tác Người chỉ huy trực
tiếp phải kiểm tra lại các biện pháp kỹ thuật an toàn do Người cho phép bàn
giao; chỉ huy việc thực hiện tiếp đất di động để ngăn chặn nguồn điện đưa đến
khu vực làm việc, đảm bảo những người tham gia làm việc trên lưới được bảo vệ
an toàn về điện bằng các bộ tiếp đất di động. Hướng dẫn và trao đổi, thống nhất
về các điều kiện an toàn , yếu tố nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn trong khi làm
việc với tất cả thành viên của đơn vị công tác thì yêu cầu nhân viên đơn vị công
tác trực tiếp ký tên vào cột 5 ở mục này. Khi có nhân viên được bổ sung cũng
phải thực hiện các nội dung như trên. Khi có nhân viên được rút khỏi khu vực
làm việc, Người chỉ huy trực tiếp phải ghi rõ thời gian vào cột 6 và yêu cầu nhân
viên ký vào dòng tương ứng ở cột 7.
Đối với các nhân viên đến làm việc, phải trực tiếp ký tên (không ký thay)
và chỉ ký khi đã được Người chỉ huy trực tiếp h ướng dẫn và trao đổi, thống nhất
về các điều kiện an toàn , yếu tố nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn trong khi làm
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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việc và nhác nhở các biện pháp phòng tránh. Nhân viên đơn vị công tác phải
chịu trách nhiệm về chữ ký xác nhận của mình.
Các đơn vị không dùng “Phiếu xác nhận đã phổ biến biện pháp an toàn
cho nhân viên đội công tác” ban hành theo công văn số 2620/EVN NP C-TTAT
ngày 24/8/2010 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc.
7. Mục 5. Cho phép làm việc, kết thúc công việc hàng ngày và di chuyển nơi
làm việc : Mục này d o người chỉ huy trực tiếp ghi. Ở từng vị trí công tác Người
chỉ huy trực tiếp phải ghi rõ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và ký tên ở
hàng tương ứng trong cột số 5.
VD: Ghi cụ thể như sau:
TT

Địa điểm
công tác

Băt đầu
1
2
3
4
5

Điểm A
Điểm B
Điểm B
Điểm C
Điểm C

Người
Người chỉ
cho
huy trực
phép (ký
tiếp (ký
hoặc ghi
tên)
tên)

Thời gian (giờ, ngày, tháng)
Kết thúc
9h50 ngày 18/04/12
10h10 ngày 18/04/12
12h00 ngày 18/04/12
13h15 ngày 18/04/12
16h00 ngày 18/04/12

Nếu số điểm công tác phải làm thủ tục di chuyển nhiều hơn trong mẫu
PCT đã in thì có thể dùng phụ lục riêng. Việ c di chuyển nơi làm việc thực hiện
theo Điều 38; thủ tục kết thúc công việc hàng ngày và cho phép làm việc ở ngày
tiếp theo thực hiện theo Điền 39 của Quy trình an toàn điện ban hành theo quyết
định 1186/QĐ-EVN ngày 07/12/2011 của Tập đoàn điện lực Việt Na m.
8. Mục 6. Kết thúc công tác:
- Mục 6.1 : Mục này do người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác ghi.
VD: Toàn bộ công tác đã kết thúc, dụng cụ đã thu dọn; người, tiếp đất và
biện pháp an toàn do đơn vị công tác làm đã rút hết bảo đảm an toàn đóng điện.
Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác trả lại nơi làm việc cho ông (bà) Nguyễn
Văn A chức danh Người cho phép đại diện cho đơn vị QLVH Chi nhánh lưới
điện cao thế Hoà Bình lúc 16 giờ 20 ngày 18 tháng 4 năm 2012.
Người chỉ huy trực tiếp (ký và ghi họ, tê n)..............................................................
Người chỉ huy trực tiếp sau khi ký kết thúc công việc vào Phiếu công tác (ký
vào cả 2 bản nếu cấp 2 bản) thì trao trả Phiếu công tác cho Người cho phép
(người làm thủ tục tiếp nhận lại khu vự c làm việc) của đơn vị trực tiếp quản lý
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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vận hành đường dây, thiết bị trên đó tiến hành công việc sửa chữa, thí nghiệm
hiệu chỉnh..
- Mục 6.2 : Mục này do Người cho phép ghi. Phải ghi rõ thời gian khoá phiếu
sau đó ký và ghi rõ họ tên.
- Sau khi đơn vị côn g tác đã kết thúc công việc và nhận Phiếu công tác từ
Người chỉ huy trực tiếp. Người cho phép phải thực hiện kiểm tra lại toàn bộ khu
vực làm việc, kiểm tra các điều kiện an toàn điện liên quan đến phần thiết bị,
đường dây của các đơn vị QLVH khác có liên quan đến khu vực làm việc, nếu
đạt yêu cầu thì Người cho phép ký khóa phiếu công tác rồi thực hiện bàn giao lại
phần thiết bị, đường dây có liên quan đến khu vực làm việc cho các đơn vị
QLVH khác phải phối hợp bàn giao biện pháp kỹ thuật an toàn (đã ghi tr ong
mục 2.6) để các đơn vị này thực hiện các thủ tục khôi phục lại thiết bị, đường
dây (nếu có cắt điện). Khi kiểm tra khu vực làm việc nếu thấy phải hoàn thiện lại
Người cho phép yêu cầu Người chỉ huy trực tiếp chỉ đạo nhân viên hoàn thiện
mà không phải cấp phiếu công tác mới.
- Phiếu công tác thực hiện xong phải trả lại cho Người cấp phiếu (chậm nhất
là 01 ngày sau khi thực hiện xong) để Người cấp phiếu kiểm tra lại toàn bộ quá
trình thực hiện, ghi rõ ngày, tháng, năm kiểm tra; sau đó ký, ghi rõ họ, tên ở chỗ
người cấp phiếu (mục cuối cùng trong phiếu công tác).
- Nếu trong quá trình kiểm tra việc thực hiện phiếu, phát hiện những sai sót
thì đơn vị phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trường hợp có sai phạm
nghiêm trọng thì phải có hình thức xử lý thíc h đáng để ngăn ngừa trước tai nạn
có thể xảy ra.
-----------------------------------------------------------------------Phụ lục 2:
Mẫu Phiếu bàn giao biện pháp an toàn điện phối hợp;
hướng dẫn thực hiện.
ện
pháp an toàn điện phối hợp.
àn
giao
bi
phiếu
b
a) Mẫu
PHIẾU BÀN GIAO BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN PHỐI HỢP
Kèm theo phiếu công tác số:………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
1. Các đơn vị QLVH bàn giao biện pháp an toàn điện phối hợp cho người
cho phép:
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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Người
cho phép
tiếp nhận
(ký tên)

Người giao
(ký, ghi họ
tên)

Phương
thức bàn
giao

2. Trả nơi làm việc:
2.1. Đơn vị công tác trả nơi làm việc cho Người cho p hép đại diện:
Số PCT: ….. ; Họ tên N gười chỉ huy trực tiếp:.....….. ; Thời gian trả nơi làm việc
………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….…
………….…………………………………………………………………………
2.2. Đơn vị QLVH có Người cho phép bàn giao phần thiết bị , đường dây
không còn liên quan đến khu vực làm việc cho các đơn vị QLVH khác .
TT

Giờ/ngày/
tháng

Họ tên
người trả

Họ tên
người nhận

Đơn vị QLVH

Số PCT
liên quan

Số điện
thoại

b)Hướng dẫn thực hiện:
Khi được nhận nhiệm vụ làm thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm
việc tại hiện trường, trong trường hợp khu vực được phép làm việc liên quan đến
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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2 đơn vị QLVH trở lên, thì Người cho phép phải mang theo “Phiếu bàn giao
biện pháp an toàn điện phối hợp” tới hiện trường và gh i lần lượt:
- Mục Kèm theo phiếu công tác số: Ghi tất cả số phiếu công tác liên quan
đến “bàn giao biện pháp an toàn điện phối hợp”.
Mục 1. Các đơn vị QLVH bàn giao biện pháp an toàn điện phối hợp cho
người cho phép:
(Ghi đầy đủ nội dung theo quy định trong Phiếu bàn giao biện pháp an toàn điện
phối hợp)
- Cột TT: Ghi thứ tự việc tiếp nhận bàn giao (hoặc kiểm tra biện pháp an toàn
điện tại hiện trường của người bàn giao nếu họ đã bàn giao qua điện thoại theo
thoả thuận).
- Cột Giờ/ngày/tháng : Ghi giờ, ng ày, tháng. Ví dụ: 7h45 ngày 18/06.
- Cột Tên thiết bị, đường dây (đoạn đường dây) đã cắt điện : Ghi rõ, đầy
đủ tên thiết bị, đường dây hoặc đoạn đường dây đã được cắt điện.
- Cột Vị trí đã tiếp đất: Ghi cụ thể vị trí đã tiếp đất tại hiện trường hoặc bàn
giao qua điện thoại theo thỏa thuận.
Người cho phép đưa phiếu bàn giao cho người bàn giao của đơn vị QLVH
khác ký và ghi rõ họ tên. Nếu người bàn giao không có mặt tại hiện trường theo
thoả thuận thì sau khi kiểm tra đủ biện pháp an toàn, Người cho phép thông báo
lại cho người bàn giao sau đó ghi họ tên người giao và phương thức bàn giao vào
phiếu.
Phương thức bàn giao:
+ Nếu 2 bên cùng bàn giao ở hiện trường thì ghi: trực tiếp
+ Nếu bàn giao qua điện thoại thì ghi số điện thoại của người bàn giao
(hoặc đơn v ị bàn giao) gọi đến.
Mục 2. Trả nơi làm việc:
( Ghi đầy đủ nội dung theo quy định trong phiếu bàn giao)
- Mục 2.1. Đơn vị công tác đã trả nơi làm việc cho Người cho phép:
Do Người cho phép ghi. Người cho phép phải ghi rõ số phiếu công tác;
Họ tên Người chỉ huy trực tiếp và thời gian trả nơi làm việc.
Trường hợp Người chỉ huy trực tiếp trao trả qua điện thoại thì ghi nội
dung đó vào sổ nhật ký vận hành, nhắc lại cho Người chỉ huy trực tiếp biết
(Trường hợp có thỏa thuận thống nhất từ trước) sau đó ghi lại v ào phiếu bàn
giao.

Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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- Mục 2.2: Đơn vị QLVH có Người cho phép bàn giao phần thiết bị,
đường dây không còn liên qua đến khu vực làm việc cho các đơn vị QLVH
khác.
Đơn vị cấp Phiếu công tác (Nơi cử người cho phép) phải có số điện thoại, tên
người nhận bàn gia o lưới điện của các đơn vị phối hợp làm biện pháp an toàn để
liên lạc,.
+ Cột TT: Ghi thứ tự các đơn vị quản lý vận hành sẽ nhận bàn giao.
+ Cột Giờ/ngày/tháng : Ghi giờ, ngày, tháng bàn giao. Ví dụ: 16h45 ngày
18/06.
+ Cột Họ tên người trả: Ghi rõ họ tên người trả. Ví dụ: Nguyễn Văn A.
+ Cột Họ tên người nhận : Ghi rõ họ tên người nhận. Ví dụ: Vũ Văn B .
+ Cột Đơn vị: Ghi rõ tên đơn vị của người nhận.
+ Cột Số PCT : Ghi rõ số phiếu công tác liên quan.
+ Cột Số điện thoại: Ghi rõ số điện thoại của người nhận.
--------------------------------------------------------------------Phụ lục 3:
Mẫu lệnh công tác dùng cho các công việc không cần phiếu công tác;
hướng dẫn thực hiện.
a) Mẫu lệnh công tác:
…...........................................
…..(Tên đơn vị QLVH)……

LỆNH CÔNG TÁC

Số: ……/…..
/….

1. Người ra lệnh:………….…………. Chức vụ:……….……. Bậc AT:….…./5
2. Người phụ trách đơn vị công tác:.……… ……….……. Bậc AT:…...../5
3. Đơn vị công tác gồm:
Stt
1
2
3

Họ tên

Bậc AT
Stt
/5 4
/5 5
/5 6

Họ tên

Bậc AT
/5
/5
/5

4. Địa điểm công tác: (Ghi rõ địa điểm, phạm vi làm việc)...................................
…………………………………………………………………………………....
5. Nội dung công tác: (Ghi rõ nội dung công việc được giao)..............................
.................................................................................................................................
6. Thời gian công tác dự kiến:
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Nơi đóng dấu kiểm soát.

QUI ĐỊNH

EVN NPC.TTAT/QĐ.02

TRÌNH TỰ CÁC B ƯỚC
THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Lần ban hành : 02
Ngày: 18 / 5 / 2012

Sửa đổi : 00
Ngày:

Phê duyệt sửa đổi :

-Bắt đầu công việc (theo kế hoạch): Từ.....giờ......phút, ngày....tháng....năm…
-Kết thúc công việc (theo kế hoạch): ....giờ…..phút,.ngày......tháng......năm….
7. Biện pháp an toàn khi công tác: (Ghi các biện pháp an toàn cần thực hiện
và những điểm cần lưu ý)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………......
Ngày......tháng........ năm.........
NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

NGƯỜI RA LỆNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Thời gian bắt đầu cho phép làm việc lúc....giờ.....phút, ngày... .tháng...năm....
Người phụ trách nhóm công tác (ký và ghi rõ họ, tên).................... .......................
9. Kết thúc công việc:
Đã báo kết quả công tác cho Ông (Bà):....…….....chức vụ........................
Lúc….giờ…phút, ngày …tháng …năm........
Ghi chú: (Ghi những phần việc chưa thực hiện được và lý do chưa thực hiện
được nếu đã hoàn thành tất thì ghi “Đã làm xong toàn bộ công việc được
giao”).
.................................................................................................................................
Người phụ trách đơn vị công tác:...…………………….......................…………
b)Hướng dẫn thực hiện:
1: Khi ra lệnh miệng:
- Trước khi ra lệnh công tác, người ra lệnh phải ghi vào sổ lệnh công tác:
dung
công tác, địa điểm công tác, thời gian, người phụ trách đội công tác.
Nội
- Khi ra lệnh công tác qua điện thoại Người nhận lệnh phải ghi vào sổ, ghi
âm (nếu có điều kiện) theo quy định. Phải xem xét kỹ lại lệnh công tác, nếu có
vần đề gì bất thường hoặc chưa rõ phải hỏi lại người ra lệnh.
Khi thực hiện xong, người nhận lệnh phải báo cáo kết quả với người ra
để
lệnh ghi thời gian hoàn thành công tác vào sổ nơi ra lệnh.
2: Khi lệnh công tác viết ra giấy:
Người ra lệnh công tác chịu trách nhiệm ghi vào các mục:
- Mục tên đơn vị (góc trái trên cùng): ghi tên đơn vị ban hành lệnh công
tác và đơn vị trên 1 cấp (có thể in sẵn trước).
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Nơi đóng dấu kiểm soát.

QUI ĐỊNH

EVN NPC.TTAT/QĐ.02

TRÌNH TỰ CÁC B ƯỚC
THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Lần ban hành : 02
Ngày: 18 / 5 / 2012

Sửa đổi : 00
Ngày:

Phê duyệt sửa đổi :

+ Phía trên: Ghi tên đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị cấp lệnh công
tác.
Ví dụ: Công ty Điện lực Thái Bình, Công ty TNHHMTV thí nghiệm điện
miền Bắc, Chi nhánh lưới điện cao thế Hoà Bình... (mục này nên in sẵn ).
+ Phía dưới: Ghi tên đơn vị cấp Lệnh công tác.
Ví dụ: Điện lực Vũ Thư, Phân xưởng Đo lường – Thí nghiệm, Đội
đường dây,...
- Mục số (góc phải trên cùng):
Số:.../. ../... , mục này ghi như sau: Ghi theo thứ tự của lệnh công tác ban
hành trong 1 tháng/ tháng ban hành lệnh/ năm. Số lệnh được đánh the o từng
tháng, sang tháng sau quay lại từ đầu (số 01/..../....).
+ Số lệnh: Ghi ít nhất bằng hai chữ số. Ví dụ: 01. Qua tháng sau đánh số
lại từ đầu.
+ Tháng: Ghi ít nhất bằng 02 chữ số. Ví dụ: 05.
+ Năm: Ghi hai chữ số cuối của năm. Ví dụ 12.
VD: Lệnh công tác có số: 01/05/12 là số của lệnh công tác thứ nhất trong
tháng 05 năm 2012.
- Mục 1- Ghi đầy đủ họ và tên người ra lệnh, bậc an toàn phải là bậc 5/5.
- Mục 2- Ghi đầy đủ họ và tên người phụ trách đơn vị công tác, bậc an
toàn.
- Mục 3 - Đơn vị công tác gồm (mục này người phụ trách đơn vị công tác
ể
có th ghi nếu được người ra lệnh giao) : ghi đầy đủ họ, tên, bậc an toàn của
nhân viên trong đơn vị công tác (không ghi tên Người phụ trách đơn vị công tác
vào mục này).
+ Nếu số người nhiều hơn mẫu in sẵn trong phiếu thì cho phép dùng phụ
lục bổ sung danh sách đơn vị công tác như nội dung của mẫu. Phải ghi đầy đủ
họ, tên, bậc an toàn và phải có chữ ký người ra lệnh (hoặc người phụ trách nhóm
công tác).
- Mục 4- Địa điểm công tác: Ghi ngắn gọn, rõ ràng như ng đủ nghĩa để
hiểu. Nếu là đoạn đường dây thì ghi: cột, từ cột... đến cột….
Ví dụ 1: Toàn bộ đường trục lộ 371E8.3.
Ví dụ 2: Từ cột số 10 đến cột số 20 lộ đường dây 171E28.7 – 173E8.3
.- Mục 5- Nội dung công tác: Ghi ngắn gọn, rõ ràng nhưng phải đủ nghĩa
để hiểu.
Ví dụ: Đánh số cột đường dây, kiểm tra sự han rỉ chân cột.
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Nơi đóng dấu kiểm soát.

QUI ĐỊNH

EVN NPC.TTAT/QĐ.02

TRÌNH TỰ CÁC B ƯỚC
THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Lần ban hành : 02
Ngày: 18 / 5 / 2012

Sửa đổi : 00
Ngày:

Phê duyệt sửa đổi :

- Mục 6 - Thời gian theo kế hoạch
+ Thời gian bắt đầu công việc (theo kế hoạch): ghi thời gian dự kiến bắt
đầu thực hiện công việc theo kế hoạch.
+ Thời gian kết thúc công việc (theo kế hoạch): ghi thời gian dự kiến kết
thúc công việc theo kế hoạch.
- Mục 7- Biện pháp an toàn khi công tác:
- Ghi các biện pháp an toàn về mặt kỹ thuật, hoặc ghi những yêu cầu
chính về biện pháp an toàn khi tiến hành công việc.
VD: Đường dây không cắt điện, cấm trèo lên cột cao quá 3 mét.
Tiếp theo Người ra lệnh ghi ngày cấp lệnh công tác và ký tên, ghi rõ họ
tên vào lệnh công tác.
- Mục 8 - Thời gian bắt đầu cho phép làm việc: do Người phụ trách đơn
vị công tác ghi.
- Mục 9 - Kết thúc công tác: do người phụ trách đơn vị công tác ghi. Nếu
ững
phần việc chưa thực hiện được, thì phải ghi rõ lý do chưa thực hiện
có nh
được vào phần ghi chú.
---------------------------------------------------------Phụ lục 4:
ẫu
Giấy
đăng ký công tác
M
TÊN ĐƠN VỊ
…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm ……
GIẤY ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC
Kính gửi: (tên đơn vị quản lý vận hành) .....................
Căn cứ Phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn đã được đơn vị phê duyệt
ngày......tháng.......năm......
Công ty (Chi nhánh) ............................................. ..................................................
đăng ký tiến hành công việc, cụ thể như sau:
1. Nội dung công việc: ............................................................................................
..................................................................................................................................
2. Địa điểm (hoặc thiết bị) tiến hành công việc: .....................................................
..................................................................................................................................
3. Điều kiện về an toàn điện để thực hiện công việc: .............................................
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Nơi đóng dấu kiểm soát.

QUI ĐỊNH

EVN NPC.TTAT/QĐ.02
Lần ban hành : 02
Ngày: 18 / 5 / 2012

TRÌNH TỰ CÁC B ƯỚC
THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Sửa đổi : 00
Ngày:

Phê duyệt sửa đổi :

..................................................................................................................................
4. Thời gian tiến hành công việc: .... ........................................................................
5. Số lượng đơn vị công tác (nếu có): .....................................................................
6. Số lượng nhân viên 01 đơn vị công tác: 6.1) .... /ng; 6.2) ..... /ng; 6.3) ......./ng
7. Người lãnh đạo công việc (nếu có): ............................... ............ Bậc ATĐ .../5
8. Người giám sát ATĐ (nếu có): 8.1) ..................................... Bậc ATĐ .../5
8.2) ................................ Bậc ATĐ .../5 8.3) ................................ Bậc ATĐ .../5
9. Người chỉ huy trực tiếp: 9.1)............................................ Bậc ATĐ .../5;
9.2) ................................ Bậc ATĐ .../5 9.3) ................................ Bậc ATĐ .../5
10. Danh sách những người được cử để thực hiện công việc:
TT Họ và tên

Bậc
Chức danh TT Họ và tên
Bậc AT
Chức
AT
danh
1
......./5
...
......./5
...
...
ành
có
liên
quan đến khu vực làm việc phải bàn
11. Các đơn vị quản lý vận h
giao biện pháp an toàn điện phối hợp, bao gồ m: ....................................................
11.1. ...................................
11.3. ...................................
11.2. ...................................
11.4. ...................................
12. Những yêu cầu khác: .................................................................... ....................
13. Người liên hệ: ................................ chức vụ: ..................... ĐT: ........ ..............
Nơi nhận:

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)

- Như trên;
- Lưu.

*Ghi chú: Danh sách những người tham gia thực hiện công việc có thể được
lập thành 01 bản riêng nhưng vẫn phải có đủ chữ ký, dấu của người có thẩm
quyền đơn vị làm công việc.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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Nơi đóng dấu kiểm soát.

QUI ĐỊNH

EVN NPC.TTAT/QĐ.02

TRÌNH TỰ CÁC B ƯỚC
THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Lần ban hành : 02
Ngày: 18 / 5 / 2012

Sửa đổi : 00
Ngày:

Phê duyệt sửa đổi :

Phụ lục 5:
Mẫu Giấy đăng ký cắt điện để công tác
TÊN ĐƠN VỊ
.....(ghi tên đơn vị đăng ký
cắt điện)....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm ……
GIẤY ĐĂNG KÝ CẮT ĐIỆN ĐỂ CÔNG TÁC
Kính gửi: …(tên đơn vị điều độ có quyền điều khiển, kiểm tra thiết bị cần
cắt điện để thực hiện công việc) .....................
Căn cứ Phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn đã được đơn vị phê
ngày......tháng.......năm......
duyệt
Căn cứ Giấy đang ký công tác của Công ty (Chi nhánh) .............................
đăng ký tiến hành công việc, cụ thể như sau:
1. Nội dung công việc: ............................................................................................
..................................................................................................................................
2. Địa điểm (hoặc thiết bị) tiến hành công việc: .....................................................
..................................................................................................................................
3. Điều kiện về an toàn điện để thực hiện công việc:(ghi những thiết bị, đường
dây, đoạn đường dây cần phải cắt điện) ..................................................................
..................................................................................................................................
4. Thời gian cắt điện để tiến hành công việc: ............................... ..........................
..................................................................................................................................
5. Số lượng đơn vị công tác : ....................... ...........................................................
6. Các đơn vị quản lý vận hành có liên quan đến công việc phải bàn giao biện
pháp an toàn điện phối hợp......................................................................................
..................................................................................................................................
Nơi nhận:

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ
(Ký tên, đóng dấu)

- Như trên;
- Lưu.

*Ghi chú: Khi đăng ký cắt điện để công tác trong tuần, nếu có nhiều công việc
và phải cắt điện nhiều đường dây, thiết bị, trạm biến áp, các đơn vị có thể làm
theo dạng bảng nhưng vẫn phải có đầy đủ các nội dung đã quy định.
Đơn vị, Phòng, Ban, cá nhân sử dụng
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Nơi đóng dấu kiểm soát.

QUI ĐỊNH

EVN NPC.TTAT/QĐ.02

TRÌNH TỰ CÁC B ƯỚC
THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Lần ban hành : 02
Ngày: 18 / 5 / 2012

Sửa đổi : 00
Ngày:

Phê duyệt sửa đổi :

Phụ lục 6:
Trách nhiệm của các chức danh trong Phiếu công tác, Lệnh công tác.
1. Trong Phiếu công tác (hoặc Lệnh công tác) có các chức danh sau:
a) Người cấp phiếu công tác (Người ra lệnh công tác trong Lệnh công tác);
b) Người cho phép;
c) Người giám sát an toàn điện;
d) Người lãnh đạo công việc;
e) Người chỉ huy trực tiếp (Người phụ trách đơn vị công tác trong Lệnh
công tác);
f) Nhân viên đơn vị công tác.
2. Người cấp phiếu công tác (hoặc Người ra lệnh công tác khi làm theo
lệnh công tác):
- Những ng ười được quyền cấp phiếu công tác quy điịn nh ư sau:
+ Tại các đơn vị điện lực cấp quận, huyện phiếu công tác do Giám đốc, Phó
Giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng kỹ thuật, Đội trư ởng,
Đội phó, Tổ trưởng, Trưởng ca, Kỹ thuật viên cấp;
+ Tại các chi nhánh lưới điện cao thế khu vực (hoặc cấp tươ ng đương)
phiếu công tác do Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng và Phó
Trưởng phòng kỹ thuật, Đội trưởng và Đội phó đường dây, Trạm trưởng, Trạm
phó, Trưởng ca, Kỹ thuật viên cấp.
- Những người cấp Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác phải thoả mãn các
yêu cầu sau:
+ Có bậc an toàn điện (ATĐ) 5/5
+ Phải nắm vững về vận hành lưới điện hoặc nhà máy điện do đơn vị mình
trực tiếp quản lý, biết được nội dung công việc, điều kiện đảm bảo an toàn điện
để đề ra đủ, đúng các biện pháp an toàn về điện cho đơn vị công tác.
+ Đã được hướng dẫn, huấn luyện thành thạo về thực hiện chế độ Phiếu
công tác, Lệnh công tác (có kiểm tra, sát hạch).
3. Người lãnh đạo công việc:
- Khi có nhiều đơn vị công tác cùng thực hiện công việc theo các phiếu
công tác khác nhau trên cùng một đường đây, thiết bị trạm biến áp mà việc khôi
phục lại đường dây, thiết bị phụ thuộc vào việc hoàn thành công việc của các
đơn vị công tác thì bắt buộc đơn vị làm công việc phải cử Người lãnh đ ạo công
việc.
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Nơi đóng dấu kiểm soát.

QUI ĐỊNH

EVN NPC.TTAT/QĐ.02

TRÌNH TỰ CÁC B ƯỚC
THỰC HIỆN CÔNG TÁC
TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Lần ban hành : 02
Ngày: 18 / 5 / 2012

Sửa đổi : 00
Ngày:

Phê duyệt sửa đổi :

- Người lãnh đạo công việc phải có bậc 5 an toàn điện và chịu trách nhiệm
phối hợp hoạt động của các đơn vị công tác, khi công việc do nhiều đơn vị công
tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện theo các phiếu công tác
để đảm bảo an toàn.
4. Người chỉ huy trực tiếp (hoặc Ng ười phụ trách đơn vị công tác nếu làm
ệc
theo
Lệnh công tác).
vi
4.1 Người chỉ huy trực tiếp phải đạt được các yêu cầu sau:
- Có bậc an toàn điện 4/5 trở lên khi đơn vị công tác làm việc ở khu vực
có cắt điện một phần hoặc gần nơi có điện. Có bậc an toàn điện 3/5 trở lên khi
đơn vị công tác làm việc ở khu vực có cắt điện hoàn toàn hoặc ở xa nơi có điện.
(Riêng Người phụ trách đơn vị công tác phải có bậc an toàn điện từ 3/5 trở lên).
4.2 Trách nhiệm của Người chỉ huy trực tiếp, gồm:
- Hỏi và kiểm tra biểu hiện sức khoẻ, trang bị an toàn của nhân viên.
- Phải kiểm tra số lượng và chất lượng phương tiện, dụng cụ thi công.
- Huy động mọi người đưa dụng cụ, phương tiện tập kết đến địa điểm cần
thiết.
- Cùng với Người giám sát an toàn điện ( nếu có) tiếp nhận nơi làm việc
khi Người cho phép làm thủ tục cho phép vào làm việc tại hiện trường.
- Kiểm tra các biện pháp, điều kiện an toàn tại nơi làm việc.
- Chỉ huy tiến hành thử điện, làm các tiếp đất lưu động tại hiện trường
theo chỉ dẫn của Người cho phép, đặt các biển báo, rào chắn theo yêu cầu của
công việc đảm bảo an toàn.
- Thực hiện thêm các biện pháp an toàn bổ sung tại nơi làm việc theo qui
định của qui trình.
- Ghi những việc đã làm vào mục 3 (Tiếp nhận nơi làm việc) của phiếu
công tác; ghi giờ, ngày, tháng, năm bắt đầu tiến hành công việc và ký tên.
- Phổ biến cho mọi người nội dung công việc cần làm.
- Chỉ dẫn những điều kiện cần thiết, chỗ nguy hiểm và biện pháp phòng
tránh.
- Cho mọi người trao đổi thêm những lưu ý an toàn trước và trong khi làm
việc.
- Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong nhóm công tác.
- Người chỉ huy trực tiếp (hoặc người giám sát) phải có mặt liên tục tại nơi
ệc
làm vi để giám sát, chỉ huy mọi người thực hiện công việc theo đúng quy định,
giữ 01 tờ phiếu công tác tại nơi làm việc. Trường hợp cần vắng mặt mà có
Người chỉ huy trực tiếp khác thay thế thì phải bàn giao nơi làm việc, Phiếu công
tác cho người thay thế và ghi vào mục 4 (Thay đổi nhân viên đơn vị công tác)
của Phiếu công tác, phải ghi thêm chức danh Người chỉ huy trực tiếp (viết tắt là
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NCHTT). Khi thay đổi Người chỉ huy trực tiếp thì đơn vị công tác phải thông
báo cho Người cho phép biết..
- Trong quá trình làm việc nếu phát sinh các thủ tục ở mục 4 (Thay đổi
nhân viên đơn vị công tác) thì phải ghi đầy đủ vào Phiếu công tác.
- Trong quá trình làm việc nếu phát sinh các thủ tục ở mục 5 (Kết thúc
công việc hàng ngày, di chuyển nơi làm việc) thì tiến hành làm thủ tục với
“Người cho phép” và ghi nội dung vào Phiếu công tác.
- Khi kết thúc công việc phải kiểm tra lại khối lượng, chất lượng công
việc, chỉ huy thu dọn hiện trường, rút hết người ra khỏi vị trí công tác sau đó rút
các biện pháp an toàn do đơn vị công tác làm thêm và tiến hành thủ tục kết thúc
công việc, trao trả nơi làm việc cho người cho phép.
Để làm thủ tục này, người ch ỉ huy trực tiếp phải thực hiện:
- Kiểm tra lần cuối việc thu dọn hiện trường, chỉ huy tháo các bộ tiếp địa
di động, các biện pháp an toàn đã làm thêm; kiểm tra đủ số người và nhắc họ
không được vào nơi làm việc nữa.
- Quyết định kết thúc công việc, ký và ghi họ tên, ngày giờ kết thúc công
vào
mục 6.1 của phiếu công tác.
việc
- Trao trả nơi làm việc cho “Người cho phép” để họ kiểm tra và làm thủ
tục cấp điện lại theo các qui định của hệ thống vận hành lưới điện.
5. Người cho phép đơn vị công tác vào làm việc .
5.1 - Người cho phép phải là nhân viên trực tiếp quản lý vận hành đường
dây, thiết bị, có bậc 4 an toàn điện trở lên được người cấp phiếu giao thực hiện
thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường.
5.2 Trách nhiệm của người cho phép.
a) Nhận nhiệm vụ từ Người cấp phiếu, nhận phiếu công tác từ Trực vận
hành sau khi trực vận hành đã cấp số và vào sổ theo dõi (trường hợp Phiếu công
tác do tổ chốt độc lập cấp thì chỉ lấy số PCT từ trực vận hành điện lực).
b) Kiểm tra, xác định tại nơi làm việc đã hết điện bằ ng thiết bị thử điện
chuyên dùng có cấp điện áp phù hợp với điện áp danh định của thiết bị cần thử,
như bút thử điện, còi thử điện (trường hợp làm việc có cắt điện);
c) Kiểm tra (hoặc thực hiện nếu được Người cấp phiếu giao) việc thực hiện
đúng, đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường thuộc trách nhiệm của mình để
chuẩn bị chỗ làm việc cho đơn vị công tác, ghi những việc đã làm vào Mục 2 của
Phiếu công tác;
d) Trường hợp nếu nơi làm việc có liên quan đến thiết bị của từ 02 đơn vị
quản lý vận hành trở lên t hì thực hiện thủ tục bàn giao biện pháp an toàn điện
phối hợp;
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e) Kiểm tra số lượng nhân viên đơn vị công tác và Người giám sát an toàn
điện (trường hợp có người giám sát an toàn điện riêng) có mặt đầy đủ tại nơi làm
việc;
f) Chỉ dẫn cho toàn đơn vị công t ác và Người giám sát an toàn điện (nếu có)
nơi làm việc, phạm vi được phép làm việc, những nơi (phần, thiết bị) có điện ở
xung quanh và cảnh báo những khả năng gây ra mất an toàn cho đơn vị công tác;
g) Khi làm việc không phải cắt điện hoặc gần nơi có điện thì chỉ dẫn cho
Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện (nếu có) và nhân viên đơn
vị công tác biết những yếu tố nguy hiểm về an toàn điện để đảm bảo an toàn
trong khi làm việc;
h) Ghi thời gian cho phép bắt đầu làm việc, ký tên vào Mục 2 c ủa Phiếu
công tác. Giao 01 bản Phiếu công tác cho Người chỉ huy trực tiếp sau khi Người
chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện (nếu có) đã kiểm tra lại và làm
những biện pháp an toàn tại hiện trường theo yêu cầu, ký vào Mục 3 của Phiếu
công tác;
i) Thực hiện và ghi vào Mục 5 của Phiếu công tác (nếu có);
k) Tiếp nhận lại Phiếu công tác và nơi làm việc do Người chỉ huy trực tiếp
bàn giao khi đơn vị công tác làm xong công việc; kiểm tra nội dung công việc,
nơi làm việc, viết, ký khóa phiếu vào Mục 6.2 của Phiếu công tác.
n) Giao trả lại Phiếu (nếu Phiếu công tác cấp 2 bản thì phải trả cả 2 bản)
cho Người cấp phiếu để kiểm tra hoàn thành phiếu.
6. Người giám sát an toàn điện.
6.1. Người giám sát an toàn điện phải có bậc 4 an toàn điện trở lên và được
đơn vị làm công việc hoặc đơn vị quản lý vận hành cử để làm nhiệm vụ giám sát
an toàn điện cho đơn vị công tác.
6.2. Trách nhiệm của Người giám sát an toàn điện.
a) Nắm vững các quy định và những yêu cầu về an toàn điện tại nơi làm
việc để giám sát đơn vị công tác đảm bảo an toàn về điện;
b) Có mặt tại nơi làm việc từ khi Người cho phép thực hiện thủ tục cho
phép làm việc;
c) Cùng Người chỉ huy trực tiếp tiếp nhận nơi làm việc, kiểm tra và thực
hiện (nếu có) các biện pháp an toàn đã đủ và đúng, ký tên vào Mục 3 của Phiếu
công tác;
d) Có mặt liên tục tại nơi làm việc để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện
(cho đến khi hoàn thành phần nhiệm vụ được phân công) và không được làm bất
cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ giám sát an toàn điện.
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7. Nhân viên đơn vị công tác
7.1. Cử nhân viên đơn vị công tác:
a) Đối với các đơn vị trực thuộc, các công ty con do EVN nắm giữ 100%
vốn điều lệ, nhân viên đơn vị công tác do người được giao nhiệm vụ trực tiếp
quản lý nhân viên của đơn vị làm công việc cử;
b) Đối với các tổ chức, c ơ quan, đơn vị khác nhân viên đơn vị công tác do
người sử dụng lao động (hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền) của
đơn vị làm công việc cử.
7.2. Trách nhiệm của nhân viên đơn vị công tác.
a) Đảm bảo tốt thể chất và tinh thần để làm việc. Chủ độ ng báo cáo với
người chỉ huy trực tiếp tình trạng sức khỏe của mình để được giao công việc phù
hợp;
b) Phải nắm vững những yêu cầu về an toàn có liên quan đến công việc;
c) Tự kiểm tra và bảo đảm đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân;
d) Khi đến nơi làm việc, sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ công việc, phạm
vi được phép làm việc, các yếu tố nguy hiểm cần phòng tránh, có thể hỏi lại
người chỉ huy trực tiếp về những nội dung chưa rõ; nếu thấy các điều kiện đảm
bảo an toàn khi làm việc chưa đủ và đúng phải báo cáo ngay với người chỉ huy
trực tiếp để xem xét giải quyết;
e) Ký tên vào Mục 4 của Phiếu công tác khi đến làm việc (cột số 5). Ký tên
vào cột số 7 khi rút khỏi nơi làm việc trong trường hợp đơn vị công tác chưa
hoàn thành công việc;
f) Chấp hành nghiêm nhiệm vụ được phân công và có trách nhiệm tự bảo vệ
để đảm bảo an toàn khi làm việc. Từ chối thực hiện công việc khi thấy không
đảm bảo an toàn, nếu người chỉ huy trực tiếp không chấp thuận thì báo cáo lên
cấp trên để giải quyết;
g) Không được vào các vùng mà người chỉ huy trực tiếp cấm vào hoặc các
vùng có nguy cơ xảy ra tai nạn;
h) Khi xảy ra tai nạn phải tìm cách cứu chữa người bị nạn.
8. Những người được phép đảm nhiệm các chức danh: Người cấp phiếu,
Người ra lệnh công tác, Người lãnh đạo công việc, Người chỉ huy trực tiếp,
Người cho phép, Người giám sát an toàn điện trong phiếu công tác phải được
huấn luyện, kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu và có quyết định công nhận do Giám
đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty (hoặc cấp tương đương) ký.
9. Trong một phiếu công tác cho phép một người được đảm nhiệm không
quá 3 chức danh trong 4 chức danh sau đây:
+ Người cấp phiếu công tác.
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+ Người lãnh đạo công việc.
+ Người cho phép.
+ Người chỉ huy trực tiếp.
Người đảm nhiệm nhiều chức danh phải có trình độ bậc an toàn không thấp
hơn bậc yêu cầu đối với các chức danh đảm nhiệm. Chỉ cho phép đảm nhiệm hai
chức danh: vừa là “Người cho phép”, vừa là “Người chỉ huy trực tiếp” trong các
trường hợp làm việc ở xa nơi có điện, hoặc cắt điện toàn phần và đảm bảo
khoảng cách an toàn điện.
----------------------------------------------------------Phụ lục 7:
Quy định những công việc phải thực hiện theo Phiếu công tác,
Lệnh công tác.
Khi thực hiện các công việc liên quan đến thiết bị điện, vật liệu điện, đơn
vị công tác phải thực hiện theo Phiếu công tác (PCT) hoặc Lệnh công tác (LCT).
1. Phiếu công tác và những công việc bắt buộc phải thực hiện theo PCT:
1.1. “Phiếu công tác” là giấy cho phép đơn vị công tác vào làm việc ở
đường dây tải điện, trạm điện, thiết bị điện, trong đó quy định nơi làm việc, thời
gian và điều kiện tiến hành công việc, thành phần đơn vị công tác và những
người chịu trách nhiệm về an toàn (mẫu phiếu công tác được trình bày ở phụ lục
1).
1.2. Phiếu công tác do đơn vị trực tiếp quản lý vận hành đườn g dây tải điện,
trạm điện, thiết bị điện trên đó sẽ tiến hành công việc (hoặc khu vực làm việc
gần phần có điện đang vận hành) cấp cho đơn vị công tác.
1.3. Những công việc phải thực hiện theo Phiếu công tác: Các công việc
phải có PCT là các công việc khi tiến hành ở trên, gần hoặc liên quan đến thiết bị
điện và vật liệu điện phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị chỗ làm
việc, được nhân viên vận hành làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường
theo PCT, bao gồm:
a) Làm việc không có điện: là cô ng việc làm ở đường dây, thiết bị điện đã
được cắt điện từ mọi phía.
b) Làm việc có điện: là công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử
ụng
các
trang bị, dụng cụ chuyên dùng.
d
c) Làm việc ở gần phần có điện: là công việc làm ở thiết bị điện ngo ài trời
hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện
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được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc
thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa.
Các công việc như: mở hoặc đấu lại lèo; mở hoặc đấu lại đầu cáp cũng
phải thực hiện theo PCT. Trường hợp mở hoặc đấu bằng sào chuyên dùng và
không phải cắt điện thì không phải thực hiện theo PCT (mà thực hiện theo PTT).
Để thực hiện công việc phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị chỗ
làm việc, được nhân viên vận hành làm thủ tục cho phép làm việc tại hiện trường
bao gồm:
+ Cắt điện bằng máy cắt, Dao phụ tải, cầu dao và ngăn chặn có điện trở lại
nơi làm việc bằng cách cắt nguồn điều khiển máy cắt, khoá tay thao tác cầu dao.
+ Kiểm tra không còn điệ n: dùng bút thử điện chuyên dùng có cấp điện áp
phù hợp.
+ Đặt (làm) tiếp đất : Đóng dao tiếp địa đầu nguồn, đặt tiếp địa di động đầu
đường dây,..
+ Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. (Nếu cắt điện hoàn toàn thì
không phải làm rào chắn).
1.4 . Phiếu công tác phải viết thành 02 bản. Trường hợp “Người chỉ huy
trực tiếp” kiêm “Người cho phép” thì chỉ cần viết 01 bản nhưng phải thực hiện
đầy đủ thủ tục, trình tự đã quy định.
2. Lệnh công tác và một số công việc cụ thể có thể thực hiện theo Lệnh
công tác.
2.1- Lệnh công tác là lệnh miệng hoặc viết ra giấy để thực hiện công việc
tại thiết bị điện và vật liệu điện mà không cần phải làm biện pháp kỹ thuật chuẩn
bị chỗ làm việc, không phải thực hiện thủ tục cho phép vào làm việc .
- Lệnh công tác do người có quyền ra lệnh của đơn vị trực tiếp QLVH cấp.
- Mẫu Lệnh công tác viết ra giấy theo phụ lục 3.
2.2. Những công việc sau được thực hiện theo LCT
2.2.1. Trong các nhà máy điện và trạm điện:
a- Những công việc được phép làm theo lệnh, không cắt điện, ở xa nơi có
điện trong nhà máy điện , trạm điện có áp trên 1000 V là:
- Thu dọn làm vệ sinh k hu vực thiết trí phân phối ngoài trời, vận chuyển
ằng
ô
b
-tô trong khu vực đó; bốc dỡ hàng hóa, dọn dẹp hành lang, các gian phụ
của thiết trí phân phối trong nhà, các phò ng đặt tủ điều khiển điện, lối đi đằng
sau các tủ rơ le, tủ đo lường, tủ nạp và tủ thông tin viễn thông...
- Kiểm tra, đo dòng điện bằng ampe kìm trung thế chuyên dùng.
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- Làm việc ở các tủ tự dùng điện áp đến 1000 V của thiết trí trong nhà và
ngoài trời; sửa chữa lưới điện chiếu sáng, thay bóng đèn, sửa chữa thiết bị
thông tin; kiểm tra và thay chổi than máy phát đ iện, máy bù, động cơ; kẻ lại
chữ, gắn biển báo, biển đánh số thiết bị trên các tủ phân phối, trên các chân giá
đỡ thiết bị ngoài trời và trên hàng rào. Đo, kiểm tra hệ thống ắcqui trong
phòng ắc qui.
- Sửa chữa phần kiến trúc của thiết trí phân phối trong nhà cũng như các
nhà cửa của thiết trí, kết cấu thép, làm nắp hầm cáp, sửa chữa đường nội bộ
trong trạm. Kê, đặt chậu hoa, cây cảnh; sơn, quét vôi tường rào TBA.
- Theo dõi sấy máy biến áp, máy phát điện, máy bù đồng bộ và các thiết
ị
khác
đã ngừng vận h ành; đến làm việc ở thiết bị lọc dầu cho các thiết bị
b
điện đang sửa chữa hoặc đang vận hành.
- Làm việc ở các động cơ và phần cơ khí trong nhà của các quạt gió bơm
dầu của máy biến áp, máy nén khí.
- Kiểm tra, sửa chữa nhỏ hệ thống máy lạnh, máy điều hòa, máy hút ẩm
lưu động để rời trong phòng phân phối.
- Hút nước mương cáp ngoài trời và trong nhà bằng máy bơm.
b- Những công việc xử lý sự cố thiết bị do nhân viên vận hành thực hiện
trong ca trực, hoặc những người khác thực hiện dưới sự giám sát của nhân
viên vận hành, có thể làm theo LCT khi:
- Làm việc không cắt điện, ở gần nơi có điện nhưng không cần phải đặt
rào chắn. Cụ thể là: Làm vệ sinh và sửa chữa lặt vặt trên vỏ thiết bị ở ống chỉ
mức dầu, đo dòng điện hạ áp bằng am -pe kìm, kiểm tra nhiệt độ tiếp điểm
bằng sào, thử thứ tự pha, xác định chỗ rung thanh cái bằng sào, đo nhiệt độ
mối nối từ xa bằng máy đo chuyên dụng.
- Các công việc ngắn hạn không được trì hoãn nhằm xử lý n hững hiện
tượng bất thường của thiết bị để ngăn chặn sự cố như: đánh sạch và x iết chặt
các tiếp điểm bị nóng, vệ sinh sứ cách điện bị bẩn... có thể thực hiện theo
LCT.
- Ghi chỉ số công tơ điện trên cột (không trèo cao quá 3 mét); Ghi chỉ số
công tơ tổng ở trạm điện. Ghi chép và lấy thông số ở các trạm biến áp trung
gian có hoặc không người trực, trạm cắt… ở các tủ bảng phòng điều khiển,
phòng phân phối trong nhà và ngoài trời trạm biến áp 110 kV.
2.2.2. Đường dây dẫn điện trên không điện áp trên 1000 V:
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- Đi kiểm tra đường dây (theo Phiếu kiểm tra đường dây). Ghi chép và
lấy thông số ở các recloser lắp trên đường dây…
- Những công việc tiến hành ở đường dây đã cắt điện hoặc vẫn còn điện
nhưng không trèo lên cột hoặc chỉ trèo ở độ cao dưới 3m và không tháo dỡ chi
tiết kết cấu của cột. Cụ thể như sau:
+ Dọn sạch tuyến đường dây (trừ chặt cây trong HLATLĐ cao áp và cây
ngoài hành lang nhưng có nguy cơ đổ vào đường dây),dọn đất chung quanh
cột, xác định mức độ mục nát hoặc han rỉ của chân cột, đo điện trở nối đất của
cột, quét hắc ín chân cột, lắp và tháo các biển báo, đánh số thứ tự cột , đo độ
võng và khoảng cách tới đất của dây dẫn bằng thước ngắm đứng dưới đất.
+ Xây mới, sửa chữa hoặc đắp đất chân móng, kè móng, mương thoát
nước; khơi thông mương thoát nước; đào, lấp tiếp địa gốc; sửa chữa đường
vào vị trí cột.
+ Đo điện trở, sửa chữa tiếp địa gốc của cột.
+ Bảo dưỡng, sơn bu lông chân móng, cột; sơn thanh cột; sửa chữa, thay
thế hoặc sơn biển báo, biển số thứ tự cột.
+ Đo cường độ điện trường, đo khoảng cách Pha -Đất đường dây và đo
nhiệt độ mối nối tiếp xúc từ xa bằng máy đo chuyên dụ ng.
+ Chuẩn bị hiện trường, thử nghiệm các phương tiện, trang thiết bị, dụng
cụ phục vụ sản xuất nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến phần mang
điện với chiều cao tối đa của phương tiện, trang thiết bị, d ụng cụ tính từ mặt
đất không quá 3m.
+ Lắp đặt hoặc tháo tiếp địa di động trên đường dây khi làm thủ tục cho
phép vào làm việc
+ Trường hợp đi kiểm tra định kỳ, đột xuất, tăng cường tuyến đường dây
mà được phân công kết hợp làm công việc bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên
không cắt điện hoặc phát quang hành lang tuyến đường dây thì có thể dùng
theo Phiếu kiểm tra đường dây nhưng phải ghi rõ nội dung công việc được
giao ở trong Phiếu.
2.2.3. Đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 1000V:
- Sửa chữa, thay cầu chì ngoài trời: mỗi vị trí công tác (cột) sử dụng một
LCT.
- Lắp ráp, kiểm tra, điều chỉnh, tháo, lắp các đồng hồ đo đếm, rơ-le, các
thiết bị tự động, các hộp chia dây, các thiết bị thông tin liên lạc… ở những nơi
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không có bộ phận dẫn điện có điện áp từ 1000 V trở lên, hoặc đã có những tấm
che chắn bảo vệ (những người này phải được huấn luyện về chuyên môn và có
bậc 4 an toàn điện trở lên).
2.2.4. Xây lắp đường dây dẫn điện gần đường dây cao áp hiện hành đang
có điện: Các công việc không có nguy cơ chạm vào dây dẫn của đường dây hiện
hành như: đào đất bằng tay và đổ bê- tông, lắp ráp cột bằng tay, chặt cây ngoài
hành lang mà không có nguy cơ làm cây đổ vào dây dẫn.
-----------------------------------------------------------Phụ lục 8
Những trường hợp phải cử Người giám sát an toàn điện riêng
1. Đơn vị công tác làm việc tại những nơi đặc biệt nguy hiểm và được Phó
Giám đốc kỹ thuật (cấp Công ty Điện lực, Xí nghiệp v.v) của đơn vị QLVH trực
tiếp phê duyệt.
2. Đơn vị công tác của cơ quan xây lắp, thi công lắp đặt dây dẫn và dây
chống sét ở những nơi có đường dây điện cao áp hiện hành giao chéo (không
phải cắt điện).
3.Trường hợp Người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác không đủ trình
độ về an toàn điện (thợ nề, mộc, cơ khí v.v) và đơn vị cử người đi công tác
không có người đủ trình độ về kỹ thuật an toàn điện để giám sát an toàn điện thì
đơn vị công tác phải thoả thuận với đơn vị quản lý vận hành để cử người giám
sát an toàn điện.
------------------------------***---------------------------------
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