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ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP  

TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VÀ ĐIỆN LỰC 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Nâng cao kiến thức, liên hệ lý thuyết với thực tế về các mặt hoạt động tại các Công 

ty Điện lực và tại các Điện lực. 

2. Tạo điều kiện cho học viên làm quen với nhiệm vụ của nhân viên quản lý vận hành, 

sửa chữa lưới điện, làm quen với môi trường công tác thực tế. 

3. Học tập phương pháp quản lý, vận hành, sửa chữa tại các đơn vị điện lực. 

4. Xây dựng tác phong công nghiệp, tính kỷ luật, văn hóa an toàn trong công tác. 

II. NỘI DUNG THỰC TẬP 

1. Khái quát về cơ cấu tổ chức của đơn vị. Chức năng, nhiệm vụ và sự phối hợp hoạt 

động giữa các bộ phận tại đơn vị. 

2. Nội dung thực tập tại Phòng Kỹ thuật: 

 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của phòng. 

 Tìm hiểu thực tế tổn thất điện năng và tổn thất điện áp trên lưới điện, các biện 

pháp giảm tổn thất đang áp dụng. 

 Tìm hiểu việc thực hiện bù trên dưới trung thế. 

 Tìm hiểu công tác quản lý, đại tu, sửa chữa hệ thống đường dây và trạm phân 

phối thuộc phạm vi quản lý. 

 Công tác quản lý hồ sơ, lý lịch, tài liệu thiết bị và công trình lưới điện. 

3. Nội dung thực tập tại Phòng Điều độ: 

 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của phòng. 

 Tìm hiểu chung về phân cấp điều độ hệ thống điện. 

 Tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của cấp điều độ phân phối. 

 Tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của trực ban vận hành điện lực.  

 Tìm hiểu về quy trình xử lý sự cố, quy trình thao tác thiết bị lưới điện phân phối. 

4.  Nội dung thực tập tại Đội Quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện: 

 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đội. 

 Quản lý vật tư, trang thiết bị, dụng cụ làm việc. 

 Tìm hiểu các thiết bị, phụ kiện trên lưới trung thế. 
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 Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, bảo vệ chống mất cắp các bộ phận lưới điện. 

 Công tác kiểm tra, phát quang tuyến đường dây. 

 Tìm hiểu công tác tổ chức thi công, các biện pháp an toàn khi thi công. 

 Tìm hiểu biện pháp an toàn khi công tác trên lưới điện, bao gồm chế độ phiếu 

công tác, lệnh công tác, phiếu thao tác, công tác giám sát an toàn, thực hiện tiếp 

địa, bàn giao và tái lập hiện trường. 

 Tìm hiểu công tác quản lý, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các 

thiết bị lưới điện. 

5. Nội dung thực tập tại Đội Thí nghiệm điện: 

 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đội. 

 Tổng quan về công tác thí nghiệm điện. 

 Các hạng mục thí nghiệm thiết bị. 

 Tìm hiểu công tác thí nghiệm các thiết bị lưới điện: 

+ Thử nghiệm máy biến áp lực 

+ Thử nghiệm chống sét van 

+ Thử nghiệm máy biến áp đo lường 

+ Thử nghiệm tụ bù 

+ Thử nghiệm sứ cách điện 

+ Kỹ thuật đo điện trở nối đất 

 


