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Tröôûng Ban Bieân taäp
KHUAÁT QUANG MAÄU 
Chuû tòch Coâng ñoaøn Ñieän löïc vieät nam 
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Coâng ñoaøn Ñieän löïc vieät nam
NGUyeãN KiM THANH - Phoù Chuû tòch  
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LöÔNG BAù THANH - Phoù Chuû tòch  
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NGUyeãN THò BícH THAo  
Tröôûng ban Ban Tuyeân giaùo
NGUyeãN vAêN LöÔNG  
Phoù Ban Tuyeân giaùo
 
Ban Bieân taäp:
uoâng quang huy - nguyeãn Thò Tuyeát -  
Ñinh Thò Thanh Bình - nguyeãn Thò Chieán -  
nguyeãn vaên Phöông - nguyeãn vaên huøng - 
nguyeãn Ñình vaân - nguyeãn Ñaéc Cöôøng -  
Traàn Thò hieàn -  Traàn ngoïc nga -  
Traàn vaên Tuaán - Leâ ngoïc Duõng - vuõ vaên Minh

Truï sôû: Taàng 22, Thaùp A, Toøa nhaø Evn
11 Cöûa Baéc, Ba Ñình, haø noäi
Ñieän thoaïi: 024.39362897
Fax: 024.39362896
Email: bantin_cd@evn.com.vn
bantincongdoandl@gmail.com
www.congdoandlvn.org.vn

Giaáy pheùp môùi caáp: soá 18/GP-XBBT ngaøy 
12/3/2020 cuûa Cuïc Baùo chí, Boä Thoâng tin  
vaø Truyeàn thoâng
In taïi:  Coâng ty CP Ñaàu tö 
 vaø hôïp taùc quoác teá 

30-31

36-37

22-23

3 bình luận

10-11 tiêu điểm

18-19 thực tiễn - kinh nghiệm

4-5 chuyên đề

đời sống đoàn viên  - người lao động

Những người thợ điện ưu tú của Đảng

4 công trình gắn biển: Chào mừng Đại hội Đảng

Tổng công ty Phát điện 1: Thực hiện tốt Quy chế 
phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn 

Trà Vinh: Sức sống mới trên “ốc đảo”

gương sáng công đoàn

văn hóa ngành điện

Người góp phần truyền niềm tin

Chuyện thợ điện miền đất khát...

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Góp phần  
xây dựng Đảng bộ EVN vững mạnh
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Vào những năm đầu thế kỷ XIX, người 
Pháp đã xây dựng những nhà máy 
nhiệt điện ở nước ta và đội ngũ những 
người thợ điện Việt Nam xuất hiện, 

tham gia và hưởng ứng vào cuộc cách mạng dân 
tộc, từ khi manh nha thành lập các tổ chức cộng 
sản đến khi thành lập Đảng, từ tiền khởi nghĩa đến 
Cách mạng Tháng Tám, từ hai cuộc kháng chiến 
chống xâm lược đến xây dựng đất nước hôm nay, 
vai trò của đội ngũ công nhân ngành Điện rất to 
lớn, truyền thống đội ngũ những người thợ điện 
rất đáng tự hào.

Ngành Điện chúng ta có những người con 
tiêu biểu cho đội ngũ ưu tú của Đảng. Một trong 
những người con đó là nhà cách mạng Trần Văn 
Lan. Ông sinh ở Nam Định, làm thợ điện trong nhà 
máy Dệt Nam Định nhưng cuộc đời hoạt động 
của ông gắn bó nhiều với thành phố Hải Phòng. 
Tham gia vào tổ chức Việt Nam Thanh niên đồng 
chí hội và sau đó chuyển sang Đông Dương cộng 
sản Đảng từ năm 1927. Khi thành lập Đảng Cộng 
sản Đông Dương vào năm 1930, ông trở thành Ủy 
viên Trung ương Đảng, đại diện Trung ương tại 
miền Bắc, làm Trưởng Ban Tài chính của Đảng. Bị 
kẻ phản bội chỉ điểm mật thám Pháp đã bắt ông 
cùng các đồng chí, bị tra tấn dã man, bị kết án khổ 
sai chung thân, đưa lên nhà tù Sơn La. Khi chính 
quyền thực dân Pháp chuyển ông ra Côn Đảo thì 
trên đường, ông mất tại nhà tù Hỏa Lò do bệnh 
sốt rét nặng vào cuối năm 1934. Ngày nay, tên 
ông được đặt cho các đường phố ở Hải Phòng, Hải 
Dương và Nam Định.

Một đường phố lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh 
mang tên Trần Đình Xu. Đó là tên của một người 
thợ điện, tham gia phong trào cách mạng từ năm 
1940, nhập ngũ tháng 8 năm 1945, vào Đảng năm 

1947. Trải qua nhiều cương vị khác nhau trong 
quân đội, năm 1961, ông được phong hàm Đại tá, 
một chức vụ còn rất ít vào thời đó, từng chỉ huy 
nhiều chiến dịch nổi tiếng trong thời kỳ chiến 
tranh chống Mỹ (Bình Giã năm 1964 là một ví dụ). 
Ông hy sinh trong chiến đấu vào năm 1969.

Đó là những người tiên phong trong một 
đội ngũ tiên phong, làm rạng rỡ truyền thống 
ngành Điện, là niềm tự hào của đội ngũ những 
người thợ điện Việt Nam. Tiếp nối truyền thống 
vẻ vang đó, rất nhiều người con ưu tú của ngành 
Điện gia nhập vào đội ngũ Đảng tiền phong của 
giai cấp mình, đã và đang đóng góp sức mình 
vào công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng 
xã hội phồn vinh, giàu đẹp. Truyền thống vẻ 
vang, đáng tự hào đó ngày càng được phát huy, 
khẳng định vị trí xứng đáng trong phong trào 
công nhân ngành Điện với sứ mệnh xây dựng và 
phát triển Đảng. n

bình sơn

Giai cấp công nhân là đội ngũ tiên phong trong cuộc cách mạng 
vô sản giải phóng dân tộc và ngành Điện xuất hiện từ rất sớm ở 
Việt Nam đã góp phần rất lớn hình thành đội ngũ tiên phong đó. 

Những người thợ điện
ưu tú của Đảng

Những người thợ điện
bình luận
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PV: Thưa ông, là tổ chức chính trị - xã hội tiên 
phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ 
Đảng; đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc 
và “cầu nối” giữa công nhân, người lao động 
với Đảng, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã 
làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ này?

Ông KhuấT QuaNG Mậu: Tiếp nối truyền 
thống các thế hệ trước, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam xác định, nhiệm vụ trọng tâm là làm 
tốt chức năng của một tổ chức công đoàn trong 
doanh nghiệp và làm sao để tập hợp, động viên 
người lao động phát huy tốt nhất năng lực của 
mình. Năm 2020, với chủ trương của Đảng ủy 
EVN đã đề ra là hoàn thành toàn diện Kế hoạch 
5 năm 2016 - 2020, chúng tôi sẽ bám sát các đề 
án, các chương trình của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam, về đề án tái cơ cấu, tăng năng suất, nâng 
cao hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng… Bên cạnh xây dựng công đoàn vững 
mạnh, sẽ tập trung vào những vấn đề “nóng” 
hiện nay là đảm bảo cung cấp đủ điện và chất 
lượng điện ngày càng được nâng cao trong bối 
cảnh khó khăn hiện nay. 

PV: Năm 2020, chúng ta có rất nhiều sự 
kiện lớn như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành 
lập Đảng cộng sản Việt Nam, đặc biệt, chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 
- 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần 
thứ III. Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ triển 
khai những hoạt động gì nổi bật thưa ông?

Ông KhuấT QuaNG Mậu: Năm 2020 là năm 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc 
hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 – 
2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Để chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đã chọn chủ đề năm của 

công đoàn điện lực Việt nam:

góp phần xây dựng  
Đảng bộ EVn vững mạnh

“Công đoàn các cấp luôn 
nhận thức trách nhiệm của 
mình trong công tác xây 
dựng Đảng nói chung, công 
tác phát triển Đảng trong 
công nhân nói riêng” - Đó là 
khẳng định của ông Khuất 
Quang Mậu, Chủ tịch Công 
đoàn Điện lực Việt Nam khi 
trao đổi với phóng viên Bản 
tin Công đoàn Điện lực xung 
quanh vai trò của tổ chức 
công đoàn trong việc góp 
phần xây dựng Đảng bộ 
EVN vững mạnh.

chuyên Đề
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tổ chức Công đoàn là “Nâng cao chất lượng hoạt 
động công đoàn cơ sở” vào các phong trào thi 
đua, tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động sáng 
tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, 
đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, 
sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức 
Công đoàn”, đặc biệt Cuộc vận động “Cán bộ, công 
chức, viên chức nói không với tiêu cực”… Công 
đoàn Điện lực Việt Nam sẽ trọng tâm hướng đến 
các đơn vị khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thông qua 
các chương trình như: Mái ấm Công đoàn; Tháng 
công nhân;… 

Đặc biệt, để động viên những nỗ lực, cố gắng 
phấn đấu của người lao động, năm 2020, EVN phối 
hợp cùng Công đoàn EVN tổ chức Hội thi Thợ giỏi 
để tạo điều kiện cho người lao động trực tiếp thể 
hiện trình độ tay nghề cũng như giao lưu, học hỏi 
kinh nghiệm lẫn nhau. Song song với đó, chúng 
tôi sẽ triển khai tổ chức các phong trào thi đua 
trên các công trình trọng điểm, luôn đảm bảo về 
tiến độ, chất lượng công trình. Thông qua phong 
trào thi đua sẽ gắn với những hoạt động hướng 
gần hơn đến người lao động. 

Với các chuỗi các hoạt động đó, chúng tôi phấn 
đấu cố gắng lập được nhiều thành tích chào mừng 
Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại 
hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III.

PV: Trong thời gian qua, Công đoàn Điện 
lực Việt Nam đã triển khai những giải pháp 
gì nhằm thực hiện vai trò bảo đảm và tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân trong tổ 
chức Đảng?

Ông KhuấT QuaNG Mậu: Nhiệm vụ giữ 
vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng không tách rời với yêu cầu tăng cường xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ở góc độ này, 
vai trò của Công đoàn Điện lực Việt Nam được thể 
hiện trong việc tăng cường bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng được thông qua việc các cấp công 
đoàn tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh. Công đoàn các cấp đã chủ động tập hợp ý 
kiến đoàn viên, tham gia các hoạt động đối thoại, 
giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng 
cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đặc biệt, Công đoàn tham gia xây dựng Đảng 
được thể hiện rõ nét ở công tác bồi dưỡng, giới 

thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, nâng 
cao chất lượng công tác phát triển Đảng, tăng số 
lượng đảng viên trưởng thành từ giai cấp công 
nhân. Qua mỗi phong trào hay hội thi, Công đoàn 
cũng tìm ra những công đoàn viên ưu tú, qua đó 
sẽ giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho 
công đoàn viên; bồi dưỡng công đoàn viên ưu tú, 
giới thiệu nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng; 
nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí phấn đấu, dám 
nghĩ, dám làm, xung kích sáng tạo và tích cực 
tham gia xây dựng Đảng.

PV: Thực tiễn cho thấy, việc nâng cao khả 
năng tự đề kháng cho công đoàn viên trước 
những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay 
cần được lãnh đạo, cấp ủy đảng, đoàn thể 
đặc biệt chú trọng, trong đó vai trò của tổ 
chức công đoàn các cấp được thể hiện như 
thế nào, thưa ông?

Ông KhuấT QuaNG Mậu: Việc nâng cao khả 
năng tự đề kháng cho đoàn viên công đoàn trước 
những quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng 
tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng, vừa mang tính cấp bách trước 
mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ 
bản, lâu dài. Thực tiễn đó cho thấy, việc phát triển 
đảng viên phải có chất lượng, có bản lĩnh chính trị, 
lập trường quan điểm chứ không phải tập trung 
phát triển số lượng. 

Ở đây "Cán bộ nào, phong trào ấy", vì vậy, 
muốn phong trào hoạt động có hiệu quả, trước 
hết phải đổi mới công tác cán bộ công đoàn các 
cấp, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. 
Công đoàn phải tạo bước “đột phá”, thực sự là linh 
hồn của các phong trào thi đua, nhất là thi đua tiết 
kiệm chi phí, an toàn vệ sinh lao động, giảm tổn 
thất. Ngoài ra, tổ chức công đoàn sẽ đi sâu đi sát 
với người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ trực 
tiếp giữa lãnh đạo cấp uỷ, chuyên môn, người sử 
dụng lao động với người lao động, để họ có điều 
kiện tiếp cận và hiểu hơn, ủng hộ và sẻ chia. 

Tôi tin rằng, với truyền thống 66 năm ngành 
Điện lực Việt Nam, khó khăn nào chúng ta cũng 
sẽ vượt qua và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
Đảng, Nhà nước giao phó.

PV: Xin cảm ơn ông!
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TIêu ĐIỂM

N ăm 2019, mặc 
dù mỗi đơn vị có 
những khó khăn 
và thuận lợi riêng 

nhưng nhìn chung các thành 
viên Khối thi đua 09 Công 
đoàn Tập đoàn, Tổng công 
ty đã phối hợp cùng chuyên 
môn tuyên truyền, vận động 
người lao động đẩy mạnh các 
phong trào thi đua, các hoạt 
động thiết thực, hiệu quả; đưa 
ra các giải pháp cụ thể để chỉ 
đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh, lập 
thành tích chào mừng 90 năm 
Ngày thành lập Công đoàn 
Việt Nam; làm tốt công tác 
chăm lo đời sống vật chất tinh 
thần cho người lao động; hoạt 
động Công đoàn của các đơn 
vị trong Khối đã có sự đổi mới 
với nhiều nội dung thiết thực, 
góp phần giải quyết những 
yêu cầu bức thiết đặt ra cho 
tổ chức Công đoàn trong quá 
trình tái cơ cấu doanh nghiệp 
theo chỉ đạo của Chính phủ, 
của Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam.

Các hoạt động trong năm 

Khối thi đua 9 công đoàn tập đoàn, tổng công ty:

Phát huy vai trò  
tổ chức công đoàn, 
góp phần vào sự phát triển 
bền vững của các đơn vị
Đây là nhận định của đồng chí Ngọ Duy hiểu, đại 
biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tại hội nghị tổng kết công tác thi đua 
năm 2019 và đề ra nhiệm vụ thi đua năm 2020 của 
Khối thi đua 9 công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty 
trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Công đoàn các Tập đoàn, Tổng công ty vinh dự đón nhận cờ thi đua của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam.
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  7Số 1/2020

2019 của Khối đã được tổ chức 
thực hiện với nhiều đổi mới, nội 
dung thiết thực, góp phần giải 
quyết những yêu cầu bức thiết 
đặt ra cho tổ chức Công đoàn. 
Đặc biệt, các Công đoàn trong 
Khối đã thực hiện tốt công tác 
tham gia giám sát việc thực 
hiện pháp luật lao động, đảm 
bảo đầy đủ các chế độ, chính 
sách cho NLĐ, thực hiện tốt 
quy chế dân chủ ở cơ sở, hoàn 
thành và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh 2018, công tác ATVSLĐ 
luôn được đảm bảo, không có 
tai nạn nghiêm trọng.

Đối với Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, mặc dù năm 2019 
gặp nhiều khó khăn, thách 
thức, nhưng Công đoàn Điện 
lực Việt Nam (đơn vị Khối 
Trưởng) đã sát cánh, đồng 
hành cùng chuyên môn nỗ lực 
phấn đấu, khắc phục mọi khó 
khăn, đảm bảo cung cấp điện 

an toàn, ổn định. Đồng thời, 
Công đoàn Điện lực Việt Nam 
phối hợp cùng chuyên môn tổ 
chức phát động nhiều phong 
trào thi đua trên các công trình 
trọng điểm như: Phong trào thi 
đua liên kết xây dựng đường 
dây 500 kV mạch 3, phong trào 
thi đua trên công trình Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 mở rộng và các 
phong trào thi đua gắn biển 
công trình chào mừng Kỷ niệm 
90 năm Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam, 65 năm Ngày 
truyền thống ngành Điện lực 
Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, 
ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ 
tịch Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam đã đánh giá cao 
những kết quả đạt được của 
9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng 
công ty trong năm 2019. Trong 
đó, các đơn vị đã tổ chức nhiều 
phong trào thi đua gắn với 
nhiệm vụ trọng tâm công tác 

KHốI THI ĐuA 9 CÔNG 
ĐoàN TậP ĐoàN, TổNG 
CÔNG Ty TrựC THuộC 
TổNG LIêN ĐoàN LAo 
ĐộNG VIệT NAM GồM: 
CÔNG ĐoàN DệT MAy 
VIệT NAM, CÔNG ĐoàN 
CÔNG NGHIệP Tàu THỦy 
VIệT NAM, CÔNG ĐoàN 
Dầu KHí VIệT NAM, CÔNG 
ĐoàN TCT HàNG KHÔNG 
VIệT NAM, CÔNG ĐoàN 
HàNG HảI VIệT NAM, CÔNG 
ĐoàN ĐườNG SắT VIệT 
NAM, CÔNG ĐoàN CAo 
Su VIệT NAM, CÔNG ĐoàN 
THAN - KHoáNG SảN VIệT 
NAM Và CÔNG ĐoàN ĐIệN 
LựC VIệT NAM.

Đại diện 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn ký kết Bản giao ước thi đua Khối năm 2020.
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Một số nhiệM vụ trọng tâM công tác 
năM 2020 của Khối:

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BChTW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công 
nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNh-hĐh đất nước”, các nghị quyết cùng chương trình hành 
động của Tổng Liên đoàn và các đơn vị trong Khối nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản của Tổng Liên đoàn giao năm 2020; tập trung thực hiện chủ 
đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

- Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh”.

- Phối hợp chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” 
tổ chức hội nghị người lao động.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật lao động cho đoàn viên, CNVCLĐ và các 
hoạt động điển hình của các cấp công đoàn.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT với các hình thức phù hợp trên tinh thần tiết 
kiệm, hiệu quả, góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

- Phát huy hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện chăm lo đến các đối tượng chính sách, chú 
trọng quan tâm thăm hỏi đến CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

- Tập trung triển khai Nghị quyết 07/NQ-TLĐ về “Đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công 
tác khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn”; tổ chức hội nghị 
điển hình tiên tiến CNVCLĐ các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ lần thứ X, giai đoạn 
2016 – 2020; đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở, thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng 
sản phẩm, hiệu quả công tác, đảm bảo an toàn lao động và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, 
hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”.

-Duy trì tốt mô hình Cụm, Khối thi đua; thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề 
nhằm giải quyết từng mặt công tác cụ thể, trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ công đoàn.

TIêu ĐIỂM

năm 2019 của chuyên môn. 
Khuyến khích đoàn viên công 
đoàn và người lao động hăng 
hái thi đua lao động, sản xuất, 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật... góp phần tăng năng 
xuất lao động, đẩy mạnh sự 
phát triển bền vững của các 
Tập đoàn, Tổng công ty. Bên 
cạnh đó, tổ chức Công đoàn 
nhiều đơn vị thực hiện tốt chức 
năng đại diện, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên; đảm bảo chăm 
lo đời sống, việc làm và thu 
nhập cho người lao động.

Năm 2020, với chủ đề 

“Nâng cao chất lượng hoạt 
động công đoàn cơ sở”, lãnh 
đạo Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam yêu cầu Công đoàn 
các đơn vị trong Khối cần phát 
huy hơn nữa vai trò, trách 
nhiệm, nâng cao chất lượng 
hoạt động; chủ động phối hợp 
cùng chuyên môn đẩy mạnh 
thực hiện các giải pháp, phong 
trào thi đua; tuyên truyền, vận 
động công nhân lao động 
đồng lòng thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
của từng đơn vị. Bên cạnh đó, 
Khối thi đua cần tổ chức các 

hoạt động chung như: Chia sẻ 
kinh nghiệm của công đoàn 
trong việc đồng hành cùng 
chuyên môn trong ứng phó 
với dịch Covid-19; tăng cường 
chia sẻ thông tin, giới thiệu 
mô hình tiêu biểu, làm tốt để 
nhân rộng... 

Trên cơ sở nhiệm vụ công 
tác thi đua năm 2020 đã đề ra, 
9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng 
Công ty cùng tham gia ký Giao 
ước thi đua năm 2020 với mục 
tiêu phấn đấu thực hiện thắng 
lợi các tiêu chí, nhiệm vụ đề ra 
của Khối, quyết tâm là một Khối 
thi đua vững mạnh, hiệu quả.n
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Ban Thường vụ Công 
đoàn Điện lực Việt 
Nam yêu cầu các 
đơn vị trực thuộc 

đẩy mạnh các hoạt động thông 
tin, tuyên truyền sâu rộng đến 
cán bộ, đoàn viên và người lao 
động tại các đơn vị trong Tập 
đoàn. Thông qua công tác này để 
người lao động hiểu được tầm 
vóc, ý nghĩa của Đại hội Đảng, từ 
đó củng cố, tăng cường niềm tin 
đối với Đảng, Nhà nước, nhất là 
trong quá trình hội nhập quốc tế 
hiện nay.   

Các hoạt động tuyên truyền 
được chia thành 3 giai đoạn 
chính đó là: Giai đoạn tổ chức 
Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở (từ 
nay đến ngày 30/6/2020); Giai 
đoạn từ đầu tháng 7/2020 đến 
Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam lần thứ III; Giai đoạn 
từ thời điểm trước, trong và sau 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII (từ tháng 10/2020). 

Những nội dung tuyên 
truyền trọng tâm về đường 
lối và Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử 
truyền thống vẻ vang trong 90 
năm của Đảng qua các  kỳ Đại 
hội; tuyên truyền những thành 
tựu và bài học kinh nghiệm thực 
tiễn của Việt Nam trong hơn 30 
năm đổi mới đất nước; những 
giá trị văn hóa, truyền thống tốt 
đẹp của công nhân lao động 

ngành Điện đối với những đóng 
góp vào sự phát triển của đất 
nước; tuyên truyền về việc thảo 
luận, đóng góp ý kiến của cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên và 
người lao động đối với dự thảo 
Văn kiện trình Đại hội đảng các 
cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng.

Hình thức tuyên truyền tập 
trung chính là: Thông qua các 
ấn phẩm truyền thông nội bộ 
(Tạp chí Điện lực; Bản tin nội 
bộ; trang Website, trang thông 
tin điện tử của Tập đoàn, Công 
đoàn và tại  các đơn vị) gắn với 
kế hoạch chung của các cấp ủy 
Đảng và của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam; tuyên truyền 
trên các trang mạng xã hội 
(Facebook, Zalo, youtube…), 
tạo các diễn đàn trao đổi, thảo 
luận; tuyên truyền và chia sẻ 
những thông tin tích cực về con 
người và công việc của ngành 
Điện; không đưa và chia sẻ 
các thông tin thiếu chính xác, 
sai lệch ảnh hưởng đến cộng 
đồng, thông tin vi phạm Luật 
an ninh mạng.

Đối với hình thức tuyên 
truyền miệng, thông qua hội 
nghị Ban chấp hành, cán bộ chủ 
chốt, các buổi sinh hoạt để kịp 
thời thông báo kết quả Đại hội, 
truyền đạt Nghị quyết Đại hội 
đảng bộ cơ sở tới cán bộ, đoàn 
viên, người lao động; các hình 

thức tuyên truyền cổ động trực 
quan thông qua các pa nô, áp 
phích, băng rôn, bảng điện tử; 
tổ chức các hoạt động văn hóa - 
văn nghệ, thể thao quần chúng; 
tuyên truyền qua các đợt phát 
động phong trào thi đua, đăng 
ký gắn biển các công trình, biểu 
dương và tôn vinh tập thể, cá 
nhân điển hình tiên tiến chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp và 
Đại hội XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Công đoàn 
Điện lực Việt Nam yêu cầu 
Công đoàn các đơn vị trực 
thuộc triển khai công tác tuyên 
truyền trước, trong và sau Đại 
hội phải bảo đảm đúng sự 
chỉ đạo, định hướng chính trị 
bằng nhiều hình thức phong 
phú, sinh động, thiết thực. Chủ 
động, tích cực bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, ngăn chặn 
và đấu tranh kịp thời các hoạt 
động lợi dụng việc góp ý kiến 
xây dựng Đảng để phát tán các 
thông tin, quan điểm sai trái, 
tiêu cực để chống phá Đảng, 
Nhà nước và khối đoàn kết 
thống nhất trong Đảng.

Trong quá trình triển khai 
thực hiện cần chủ động phối 
hợp với chuyên môn giải quyết 
những vấn đề phức tạp, mới nảy 
sinh và kịp thời báo cáo cấp ủy 
Đảng và Công đoàn Điện lực 
Việt Nam để giải quyết.

BaN TuyêN GIáo

3 đợt cao điểm  
thông tin, tuyên truyền 
Đại hội Đảng các cấp
Ngày 12/02/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch 
số 47/Kh-CĐĐVN về tổ chức thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng 
bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
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xuân TIến

TIêu ĐIỂM

Vậy tiến độ của 4 công trình trên đang ở 
giai đoạn nào? Và những công trình này 
có gì đặc biệt?

nhà máy nhiệt điện vĩnh tân 4  
mở rộng

Là dự án cấp bách, được khởi công vào tháng 
3/2014 tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận). Với tổng mức đầu tư dự 
án là trên 36.000 tỷ đồng, Nhà máy có tổng công 
suất 1200 MW gồm 2 tổ máy, sản xuất bình quân 
hằng năm khoảng 7,2 tỷ kWh. Đây là nhà máy 
nhiệt điện than sử dụng công nghệ ngưng hơi 
truyền thống với thông số hơi siêu tới hạn. 

Các mốc tiến độ quan trọng của công trình đều 
đạt và vượt kế hoạch. Trong đó tổ máy 2 và các 
hạng mục dùng chung đưa vào vận hành thương 
mại từ ngày  6/12/2017, sớm hơn kế hoạch 20 
ngày. Tổ máy 1 và toàn bộ Nhà máy đã bàn giao và 
đưa vào vận hành thương mại từ ngày 31/3/2018, 
sớm hơn kế hoạch gần 03 tháng, có ý nghĩa quan 
trọng cho việc đảm bảo cung ứng điện của cả 

nước. Dự án được Bộ Xây dựng lựa chọn gắn biển 
công trình chào mừng 60 năm ngày truyền thống 
ngành Xây dựng. Cùng với thủy điện Lai Châu, đây 
là một trong hai công trình của EVN được Bộ Xây 
dựng chọn tổ chức gắn biển do đã hoàn thành tốt 
các tiêu chí về tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Dự án được khánh thánh thành tháng 9/2019.

nhà máy điện mặt trời Phước thái 1
Dự án được xây dựng tại xã Phước Thái, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Dự án do Ban Quản 
lý dự án Điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
- EVN) quản lý điều hành, được khởi công tháng 
9/2019. Dự án có tổng mức đầu tư 1.112 tỷ đồng, sử 
dụng vốn tự có và vốn vay thương mại trong nước 
của EVN. Đây là dự án điện mặt trời đầu tiên do EVN 
làm chủ đầu tư. Dự án có công suất 50MWp, khi đưa 
vào vận hành sẽ bổ sung khoảng 80,975 triệu kWh/
năm cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ 
sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh tại Văn bản 
số 356/TTg-CN ngày 09/3/2017. Chủ trương đầu 
tư dự án được uBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt 
tại Quyết định số 463/QĐ-uBND ngày 26/12/2017. 

Tính đến ngày 14/3, công tác san nền nhà máy 
đã hoàn thành 95% và đang tiếp tục thực hiện 
khoan nổ mìn phá đá cục bộ nền nhà máy. Nhà 
quản lý vận hành đã thi công xong san nền, đang 
thi công hàng rào, phần móng nhà làm việc.

Đối với các gói thầu cung cấp thiết bị, các nhà 
thầu cam kết cuối tháng 3/2020 sẽ cung cấp tấm 
pin theo kế hoạch. Cùng với đó Inverter và máy 
biến áp 220kV cung cấp đến công trường cuối 
tháng 4/2020. Cáp điện các loại được sản xuất và 
đưa về công trường để lắp đặt trong tháng 5/2020.

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2020.

Đường dây 500kv vũng áng - Quảng 
trạch - Dốc sỏi - Pleiku 2 (mạch 3)

Đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty 

4 công trình gắn biển:

chào mừng Đại hội Đảng
Để tuyên dương các đơn vị có công trình, sản phẩm tiêu biểu hoàn thành 
và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, có ý nghĩa về chính trị và xã hội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) chọn 4 công trình gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng 
bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
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Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban 
QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) 
quản lý điều hành dự án. Dự án được khởi công 
tháng 12/2018. Dự án có tổng mức đầu tư gần 
12.000 tỷ đồng, dài trên 740 km, với tổng số 1.606 
vị trí móng cột, đi qua địa bàn 9 tỉnh, thành phố. 

Tính đến 14/3, trên toàn tuyến đã thực hiện đo 
đạc giải thửa 1.606/1.606 vị trí (đạt 100%); Kiểm 
kê móng cột 1.592/1.606  vị trí (đạt 99%); bàn giao 
mặt bằng đạt 1.349/1.606 (đạt 84%).

Trong công tác thi công xây dựng, mặc dù 
gặp nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết khắc 
nghiệt nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu đã rất 
nỗ lực, khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ 
thi công. Tính đến hết ngày 14/3 toàn tuyến đào 
móng 1.109 vị trí (đạt 69%), đúc móng 998 vị trí 
(đạt 62%), dựng cột 333 vị trí (đạt 21%).

Dự án dự kiến hoàn thành tháng 12/2020.

tBa 220kv ninh Phước và đấu nối 
Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 

gia làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện 
miền Trung quản lý điều hành dự án. Dự án được 
khởi công 27/12/2019, có công suất (2x250 MVA), 
được xây dựng tại xã Phước Hữu, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận. Dự án có có tổng mức 
đầu tư 352,987 tỷ đồng với mục tiêu giải tỏa công 
suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn 
Ninh Thuận, Bình Thuận, nâng cao khả năng cung 
cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Quảng Ngãi, tăng cường ổn định và linh hoạt 
trong vận hành hệ thống điện.

Phần trạm biến áp, đến nay, dự án đã hoàn 
thành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Phần 
nhánh rẽ 220kV đã bàn giao cho đơn vị thi công 
8/12 vị trí, còn 04 vị trí chưa bàn giao do các vướng 
mắc: 02 vị trí chủ đất ở xa chưa về nhận tiền; 01 vị 
trí trước đây đã đồng ý nhận 70%, nhưng hiện nay 
yêu cầu nhận đủ 100% tiền bồi thường mới bàn 
giao mặt bằng; 01 vị trí chủ đất chưa đồng ý về 
đơn giá bồi thường. 

Phần thi công, hiện phần trạm biến áp đã đắp 
đất đạt 80%. Đang thi công hàng rào, bể dầu sự cố, 
nhà điều khiển, bể nước phòng cháy chữa cháy, 
đường mở rộng. Đào xong 20/32 móng cột cổng 
220kV, đang đổ bê tông móng. Phần đường dây 
đấu nối đang đào, đúc các vị trí móng theo tiến độ.

Dự án đảm bảo kế hoạch đóng điện tháng 
6/2020 theo yêu cầu của EVN. n

Đảng ủy tập đoàn Điện lực  
việt nam giao:
Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các Ban 

và đơn vị liên quan có phương án động viên 
khen thưởng các đơn vị có công trình gắn 
biển chào mừng Đại hội Đảng nhằm tạo động 
lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy các đơn vị có công trình 
được chọn dự kiến gắn biển chào mừng Đại 
hội Đảng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn 
đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ 
tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo công trình 
được gắn biển đúng tiến độ.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả các 
đợt thi đua, các công trình, dự án tiêu biểu 
của EVN và đơn vị; những cách làm mới, sáng 
tạo, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 
phong trào thi đua.

Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo phát 
động thi đua hoàn thành các công trình gắn 
biển chào mừng Đại hội Đảng.

Công trình gắn biển chào mừng Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III 
gồm: Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng và 
Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1.

Công trình gắn biển chào mừng Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng gồm: Đường dây 500kV mạch 3 và 
TBa 220kV Ninh Phước và đấu nối.



12
Quý I/2020

TIêu ĐIỂM

Quan tâm, chăm sóc và bảo vệ 
cBcnv 

Ngay tại Văn phòng Công ty cũng như tại các 
Điện lực trực thuộc đều dán các poster tuyên 
truyền ở những nơi dễ nhìn, dễ đọc nhằm cung 
cấp những thông tin cơ bản như: Một số triệu 
chứng khi nhiễm bệnh, đường dây nóng của Bộ y 
tế, hướng dẫn cách đeo khẩu trang, vệ sinh đúng 
cách… để bảo vệ bản thân, gia đình hay cộng 
đồng trước đại dịch Covid-19. Văn phòng Công ty 
12 Điện lực trực thuộc đều đã thực hiện tiêu độc 
khử trùng nơi làm việc, trang bị máy đo nhiệt độ 

cho khách hàng hoặc CBCNV khi cần thiết. Khẩu 
trang y tế được trang bị miễn phí. Với những bộ 
phận thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, 
CBCNV luôn tự giác đeo khẩu trang khi làm việc, 
trang bị nước rửa tay sát khuẩn, có sổ ghi chép địa 
chỉ, số điện thoại của khách hàng và khuyến cáo 
khách hàng khi đến làm việc với Văn phòng Công 
ty Điện lực cũng như các Điện lực trực thuộc đều 
được trang bị khẩu trang miễn phí.

Có thể thấy, trong nhiều năm qua, PC Lâm 
Đồng luôn đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất, 
mọi CBCNV đều được quan tâm, chăm sóc đầy đủ; 

pc lâm đồng: 

Trách nhiệm với 
cộng đồng trước 

hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 
vẫn đang diễn biến phức tạp. Cùng với cả nước, PC Lâm 
Đồng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 
nhằm xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp trách nhiệm 
trong đảm bảo an toàn về sức khỏe cho CBCNV tại đơn 
vị và trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng xã hội.

dịch bệnh 
covid-19
dịch bệnh 
Covid-19
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đặc biệt trong thời kì dịch bệnh diễn biến phức 
tạp như hiện nay, bởi vì “người lao động là tài sản 
quý giá nhất”.

Bảo vệ sức khỏe cho khách hàng 
cũng là bảo vệ chính bản thân 
cBcnv

Giữa mùa dịch, lượng khách hàng đến giao 
dịch tại các Điện lực giảm đáng kể vì ngành Điện 
khuyến khích khách hàng sử dụng các hình thức 
giao dịch điện tử.  Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo 
của Công ty, nhân viên giao dịch của Điện lực luôn 
đeo khẩu trang khi làm việc, vừa bảo vệ sức khỏe 
cho khách hàng, vừa bảo vệ sức khỏe cho chính 
bản thân mình.

Chị Hạ yên - nhân viên phòng giao dịch khách 
hàng Điện lực Đà Lạt chia sẻ “Quy trình giao dịch 
khách hàng trong mùa dịch, nhân viên giao tiếp 
khách hàng mời khách hàng nhận khẩu trang 
miễn phí nếu như khách hàng chưa trang bị khẩu 

trang, sát khuẩn tay, thông tin sơ lược về tình hình 
dịch Covid-19 hiện tại và hướng dẫn một số biện 
pháp bảo vệ cho khách hàng. Sau đó, mới nắm bắt 
nhu cầu của khách hàng cần được hỗ trợ những 
dịch vụ gì. Quy trình lâu hơn thông thường, nhưng 
lại là điều cần thiết trước những diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh như hiện nay”.n

Nhân viên Điện lực Đà Lạt tư vấn khách hàng các hình thức giao dịch điện tử trực tuyến của ngành Điện.

VăN Hoá GIAo DịCH CỦA CBCNV 
NGàNH ĐIệN VớI KHáCH HàNG 
GIữA MùA DịCH CoVID-19 CHíNH 
Là Sự  âN CầN, TậN TâM,  BIếT 
LắNG NGHE Và CHIA Sẻ.  Đây CũNG 
Là NéT VăN HóA ĐặC TrưNG 
TruyềN THốNG CỦA NGàNH ĐIệN 
ĐồNG HàNH CùNG MọI GIAI ĐoạN 
PHáT TrIểN CỦA ĐấT NướC.
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hoàng hồng nhung

TIêu ĐIỂM

Thợ điện - những 
lính đường dây, sửa 
chữa, những giao 
dịch viên làm nhiệm 

vụ giữ nguồn điện sáng. Giữa 
đại dịch cúm Covid-19 khiến 
công việc của thợ điện vất vả 
hơn khi vừa phải làm tốt nhiệm 
vụ được giao vừa bảo vệ bản 
thân khỏi bị lây bệnh. Nhưng 
người ta vẫn thấy ấm lòng bởi 
trong túi đựng dụng cụ đồ 
nghề của họ, lúc nào cũng có 
thêm khẩu trang và nước rửa 
tay để tặng cho khách hàng. 
Đón nhận chiếc khẩu trang từ 
thợ điện, một người dân xúc 
động chia sẻ: “Trong thời điểm 
này, việc làm của ngành Điện 
thực sự là một hình ảnh đẹp, 
đầy nhân văn. Mong rằng nó sẽ 
được lan tỏa hơn để cùng đẩy 
lùi dịch bệnh”.

 Họ đã thể hiện, ngành Điện 
luôn chung tay cùng cộng 
đồng không chỉ vì dòng điện 
mà cả trong phòng, chống 
dịch bệnh. Từ những việc làm 
cụ thể của các cá nhân như 
hành động của chị Lương Thị 

giữa đại dịch vẫn 
ấm tình thợ điện 
Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus Corona (Covid-19) 
gây ra có chiều hướng và diễn biến phức tạp, lan rộng, vẫn còn đó 
những câu chuyện, hình ảnh đầy nhân văn của cán bộ, công nhân 
viên ngành Điện làm người dân cảm thấy ấm lòng, tiếp thêm 
năng lượng tích cực chống chọi với đại dịch.

Nhân viên PC hà Tĩnh tuyên truyền và phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng 
tại trung tâm hành chính công. 
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Thanh Huyền (Công ty Điện lực 
Bắc Giang) đã tranh thủ thời 
gian ngoài giờ làm việc để may 
hơn 500 khẩu trang vải, phát 
miễn phí cho đồng nghiệp và 
người dân phòng ngừa dịch 
bệnh do virus Corona. Chị còn 
cung cấp vải và kêu gọi các 
thợ may cùng may miễn phí 
phát cho mọi người, với lời 
chia sẻ chân thành: “Tôi không 
bán mà chỉ may để phát miễn 
phí với mong muốn góp một 
phần nhỏ bé cùng cộng đồng 
phòng chống dịch bệnh”. Giữa 
lúc hàng khẩu trang hay thiết 
bị y tế phục vụ cho việc phòng 
tránh dịch bệnh Covid-19 đang 
khan hiếm nhưng ngành Điện 
đã tổ chức các điểm phát khẩu 
trang, nước rửa tay miễn phí 
khiến người dân thêm thiện 
cảm và yêu mến những người 
con nhà đèn.

Bạn Lê Hồng Anh (Công ty 
Điện lực Hà Tĩnh) - một thành 
viên trong đội Tình nguyện Kỳ 
Anh (Hà Tĩnh) vừa tham gia giải 
cứu dưa cho bà con Gia Lai do 
dịch Covid-19 ảnh hưởng đến 

hoạt động xuất khẩu từ Việt 
Nam sang Trung Quốc. Đội tình 
nguyện đã thu mua dưa hấu 
nhằm tiêu thụ tối đa hàng tồn 
đọng cũng như góp phần giảm 
thiểu thiệt hại kinh tế cho nông 
dân. Thức trắng đêm để chờ và 
bốc dưa xuống xe, Hồng Anh 
chia sẻ: “Khi tham gia giải cứu 
dưa, nhiều người không nghĩ 
mình là một nhân viên ngành 
Điện. Nhưng quan trọng là 
chúng mình đã giúp đỡ được 
người dân trong hoàn cảnh đại 
dịch này”.

Tuổi trẻ Điện lực Việt Nam 
vẫn luôn phát huy cao vai trò 
xung kích, nhiệt huyết, năng 
động, hoạt động vì cộng 
đồng. Bởi vậy, khi nhận thấy 
ảnh hưởng của dịch bệnh kéo 
dài, ngân hàng máu ở Việt 
Nam thiếu trầm trọng, lượng 
máu dự trữ giảm đến mức báo 
động, Đoàn thanh niên Công 
ty Điện lực Ninh Bình, tuổi trẻ 
Tổng công ty Điện lực Thành 
phố Hà Nội đã nhiệt tình tham 
gia Lễ hội Xuân Hồng. Các bạn 
đã tổ chức cho đoàn viên thực 

hiện chương trình hiến máu 
tình nguyện nhằm  góp thêm 
những giọt máu hồng quý giá 
vào ngân hàng máu, mang lại 
sự sống cho hàng trăm người 
bệnh trong cấp cứu và điều trị 
phòng, chống dịch Covid-19.

Trong những ngày này, dịch 
bệnh có những diễn biến phức 
tạp, khó lượng, người thợ điện 
vẫn đảm bảo công việc sản xuất, 
vận hành hệ thống lưới quốc 
gia an toàn liên tục. Dù mưa gió, 
bão giông và dẫu đại dịch,  nhân 
viên ngành Điện cũng không hề 
bị lay động tinh thần để đảm 
bảo cấp điện ổn định, đặc biệt 
tại các trung tâm y tế, bệnh 
viện, cơ sở điều trị nằm trong 
chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh 
vi rút Covid-19. Ngay cả trong 
giờ ăn trưa, họ cũng phải chú ý 
lắng nghe tiếng điện thoại, hễ 
có sự cố ngay lập tức họ phải 
lên đường đi xử lý không phút 
chậm trễ. Bởi với họ, bên cạnh 
trách nhiệm với cộng đồng thì 
đảm bảo dòng điện sáng vẫn là 
nhiệm vụ, niềm vui của những 
thợ điện.n

Công nhân PC hà Tĩnh nhận khẩu trang và nước rửa tay trước khi ra hiện trường làm việc.
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kIM TháI

Thực TIễn - kInh nghIệM

nhà máy thủy điện Sơn la Và lai châu: 

Thi đua đảm bảo  
môi trường 
xanh - sạch - đẹp 
Công ty Thủy điện Sơn La và Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN 
(EVNPSC) đã  phát động phong trào thi đua liên kết chuyên đề: 
“Xanh - sạch - đẹp; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - Phòng 
chống cháy nổ - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn” tại 
NMTĐ Sơn La và NMTĐ Lai Châu năm 2020.
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Mục tiêu của phong trào nhằm tăng cường công tác 
phối hợp giữa các phân xưởng sản xuất thuộc 2 đơn 
vị để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết 
bị trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, 

máy móc; không để xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố do nguyên nhân 
chủ quan.

Cùng với đó, vệ sinh môi trường khu vực làm việc, khu nhà ở tập 
thể, hiện trường thi công sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Khu vực Nhà 
máy và khu nhà ở tập thể đảm bảo mỹ quan, phòng chống bệnh 
nghề nghiệp, dịch bệnh. Kịp thời ứng phó khi có sự cố thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, 
kinh doanh được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo các phòng/phân xưởng phân công 
cán bộ chủ trì trong công tác đôn đốc CBCNV đơn vị thực hiện công 
việc cam kết trong thi đua. Tăng cường kiểm tra thiết bị, đội công tác 
nhằm phát hiện kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết của thiết bị cũng 
như các nguy cơ gây mất an toàn, để đề ra biện pháp khắc phục kịp 
thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Để đánh giá kết quả hoạt động của phong trào thi đua, 2 đơn vị 
sẽ tổ chức họp đánh giá tổng kết công tác triển khai các phong trào 
thi đua vào đầu tháng 01/2021. Kết quả điểm thi đua phong trào của 
các đơn vị được tính bằng điểm trung bình cộng của phong trào đó 
tại Nhà máy thuỷ điện Sơn La và Nhà máy thuỷ điện Lai Châu theo 
biên bản chấm điểm của Đoàn kiểm tra chấm điểm cấp Công ty và 
EVNPSC các quý trong năm.

Được biết, Công ty Thủy điện Sơn La là đơn vị thủy điện trực 
thuộc EVN đầu tiên ký kết thi đua với EVNPSC về chủ đề trên. Phong 
trào giúp tạo không khí phấn khởi của CBCNV 2 đơn vị thi đua hăng 
say trong lao động sản xuất.n

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn 2 đơn vị ký cam kết thi đua.
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công đoàn sát cánh 
cùng chuyên môn

Năm 2019, bên cạnh những 
nhiệm vụ phối hợp thường 
xuyên, Tổng giám đốc và Ban 
chấp hành Công đoàn Tổng 
công ty Phát điện 1 đã phối 
hợp triển khai tốt các nội dung 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 
ban hành kèm theo Thông báo 
liên tịch số 457/TB-EVNGENCo1-
CĐ ngày 22/2/2019. 

Tổ chức triển khai có hiệu 
quả công tác tuyên truyền về 
các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chế độ chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, các quy chế, 
quy định của Tổng công ty và 
đơn vị đến người lao động, phát 
động các phong trào thi đua lao 
động sản xuất tạo không khí 
hăng hái phấn khởi, góp phần 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh của Tổng 
công ty, đảm bảo đời sống, việc 
làm ổn định và thu nhập cho 
người lao động. Các hoạt động 
văn hoá thể thao được tổ chức 
từ cơ sở đến cấp Tổng công ty. 
Trong năm 2019, Tổng công ty 
đã tổ chức thành công Hội diễn 
văn nghệ, giải thể thao, lựa chọn 

các vận động viên xuất sắc tham 
gia Hội thao Tập đoàn ĐLVN và 
đạt giải 3 toàn đoàn, tổ chức Đội 
văn nghệ tham gia đêm công 
diễn Chào mừng kỷ niệm 65 
năm Ngày truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam và chương 
trình “Nghĩa tình Duyên Hải” tại 
Trung tâm điện lực Duyên Hải.

Ban chấp hành Công đoàn 
Tổng công ty đã tham gia giám 
sát các hoạt động ATVSLĐ, phối 
hợp cùng chuyên môn tiếp tục 
tổ chức và tổng kết cuộc thi tìm 
hiểu ATVSLĐ trên mạng internet. 
Công tác thực hiện quy chế cơ 
sở được phối hợp tốt và có hiệu 
quả, tổ chức Đối thoại định kỳ và 
đột xuất. Các kiến nghị về quyền 
lợi ích hợp pháp của người lao 
động đã được BCH Công đoàn 
Tổng công ty phản ánh kịp thời 
tới Tổng giám đốc và được giải 
quyết thỏa đáng công khai tại 
các Hội nghị giao ban thường kỳ 
và các hội nghị sơ kết, tổng kết 
công tác của Tổng công ty. Trong 
năm 2019, Tổng công ty tổ chức 
thành công Hội nghị người lao 
động, ký kết thoả ước lao động 
tập thể với nhiều điều khoản có 
lợi cho người lao động.

Mục tiêu, nhiệm vụ  
năm 2020

Năm 2020, nhiệm vụ của 
Tổng công ty đứng trước những 
khó khăn thách thức. Để hoàn 
thành tốt các mục tiêu kế hoạch 
đề ra, Ban Chấp hành Công 
đoàn cần tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ với Tổng giám đốc và các 
Ban chức năng thực hiện rà soát, 
hoàn thiện các quy chế, quy 
định cho phù hợp với tình hình 
thực tế, xây dựng, ban hành các 
chương trình kế hoạch cụ thể, 
tạo điều kiện thuận lợi trong tổ 
chức thực hiện một số nội dung 
phối hợp trọng tâm sau: 

Một là: Tăng cường và thực 
hiện kế hoạch tuyên truyền năm 
2020 theo chỉ đạo của Đảng ủy 
Tổng công ty, của EVN. Trong 
năm 2020, đặc biệt quan tâm 
tuyên truyền vận động người 
lao động tại các đơn vị chấp 
hành các đường lối chủ trương 
của Đảng, chế độ chính sách 
pháp luật của Nhà nước, quy 
chế, quy định của Tổng công ty 
và đơn vị, công tác cổ phần hóa. 
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền 
về Đại hội Đảng các cấp hướng 
tới Đại hội Đảng toàn quốc lần 

tổng công ty phát điện 1:

Thực hiện tốt 
Quy chế phối hợp giữa  
chuyên môn và công đoàn 
Ngày 10/02/2020, đồng chí Nguyễn hữu Thịnh - Tổng Giám đốc Tổng công 
ty Phát điện 1 và đồng chí Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng 
công ty đã đồng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối 
hợp giữa Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát 
điện 1 năm 2019, triển khai nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2020.

Thực TIễn - kInh nghIệM
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thứ 13, các ngày lễ lớn trong 
năm. Tuyên truyền về các mục 
tiêu kế hoạch thực hiện chủ đề 
năm 2020 của EVN và của Tổng 
công ty “Tập trung hoàn thành 
toàn diện kế hoạch 05 năm giai 
đoạn 2016-2020”.

Hai là: Tăng cường việc giám 
sát thực hiện công tác ATVSLĐ, 
xây dựng văn hóa an toàn trong 
lao động sản xuất. Phối hợp tổ 
chức các đoàn kiểm tra giám sát 
việc thực hiện công tác ATVSLĐ 
tại các đơn vị, đặc biệt, đôn 
đốc thực hiện các biện pháp 
ATVSLĐ tại các vị trí xa, khuất, 
nguy cơ dễ xảy ra mất an toàn 
lao động, nhất là các Nhà máy 
nhiệt điện. 

Triển khai các hoạt động 
trong tháng hành động về 
ATVSLĐ lần thứ 4; tiếp tục duy 
trì tổ chức cuộc thi kiến thức 
ATVSLĐ trên mạng interrnet 
trong năm 2020 và các năm tiếp 
theo. Tổ chức Hội thi Cán bộ an 
toàn, ATVSV giỏi cấp Tổng công 
ty, dự kiến  tổ chức trong tháng 
công nhân (tháng 5/2020).

Ba là: Tổ chức kiểm tra, giám 
sát và thực hiện tốt quy chế dân 
chủ cơ sở gắn với thực hiện Chỉ 

thị 05-CT/BCT về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tấm gương đạo 
đức phong cách Hồ Chí Minh”. 
Tích cực phối hợp trong việc 
hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung 
các quy chế, quy định liên quan 
đến quyền lợi người lao động, 
hướng dẫn các đơn vị tổ chức 
Hội nghị người lao động đúng 
quy định.

Thủ trưởng các đơn vị tăng 
cường các hoạt động đối thoại 
với người lao động tại cơ sở. 
Trong năm 2020, xây dựng kế 
hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp 
giữa Tổng giám đốc và người lao 
động trực tiếp tại một số đơn vị. 

 Bốn là: Chỉ đạo, hướng dẫn 
các đơn vị tổ chức các phong 
trào thi đua cần tập trung trong 
lao động sản xuất nhằm nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và đầu tư xây dựng và 
chủ đề năm 2020 của Tập đoàn 
“Tập trung hoàn thành toàn 
diện kế hoạch 05 năm giai đoạn 
2016-2020”.

Tổ chức các hoạt động văn 
hoá, thể thao, gắn biển công 
trình chào mừng đại hội Đảng 
các cấp tiến tới Đại hội đảng 
toàn quốc lần thứ XIII (Tổ chức 

Hội thao cấp Tổng công ty trong 
tháng 6/2019).

Năm là: Tiếp tục phối hợp 
tổ chức các hoạt động chăm lo 
đời sống tinh thần cho người 
lao động. Tổ chức các hoạt động 
nhân Tháng Công nhân (tháng 
5) và nhân dịp tết nguyên đán 
như: Thăm hỏi các trường hợp 
khó khăn và tai nạn lao động; 
xét khen thưởng và biểu dương 
đối với CNLĐ giỏi và ATVSV giỏi 
tiêu biểu. Tổ chức gặp mặt khen 
thưởng các cháu con CBCNV có 
thành tích học tập xuất sắc năm 
học 2019-2020 trong tháng 
6/2020. Tiếp tục phối hợp xây 
dựng thiết chế thể thao tại các 
đơn vị, ưu tiên các đơn vị còn 
khó khăn địa bàn vùng sâu, 
vùng xa. Tăng cường phối hợp 
với chính quyền địa phương nơi 
có đơn vị của Tổng công ty hoạt 
động để triển khai tốt công tác 
an sinh xã hội (trong năm 2020 
tổ chức xây dựng và gắn biển 
công trình nhà tình nghĩa, ưu 
tiên tại một số địa phương của 
các đơn vị: Công ty nhiệt điện 
Duyên Hải, Thuỷ điện Đồng Nai, 
Thuỷ điện Sông Tranh, Thuỷ 
điện Bản Vẽ).n
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ánh Trần

ĐờI sống Đoàn VIên - ngườI lao Động

Khởi sắc giữa trùng khơi
Chúng tôi đến với xã đảo Tiên Hải (hay còn gọi là đảo Hải 

Tặc) vào một ngày đầu xuân vàng nắng. Hòn đảo hiện lên 
xanh ngắt giữa đại dương mênh mông sóng nước. Cách đất 
liền của tỉnh Kiên Giang khoảng 17 km, có diện tích 283,23 
ha, trên đảo có 454 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu. Xã 
đảo nằm trong vùng ngư trường khai thác đánh bắt hải sản 
của tỉnh Kiên Giang, có nhiều đặc sản biển đa dạng, vùng 
ven đảo có tiềm năng nuôi trồng hải sản có giá trị kinh tế 
cao, thuận lợi cho hoạt động đánh bắt, chế biến và nuôi 
trồng hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch biển.

Những năm trở lại đây, cơ sở hạ tầng trên xã đảo Tiên 
Hải được xây dựng khá nhanh. Tuy nhiên, nguồn điện chỉ 
đáp ứng một phần nhỏ cho sinh hoạt và sản xuất của quân 
và dân trên đảo. Gắn bó với xã đảo từ năm 1962, khi mới 
tròn 20 tuổi, với bà Phan Thị Nguyệt - cư dân đầu tiên sinh 
sống trên xã đảo nhớ lại: Cuộc sống khi đó thiếu thốn trăm 
bề, không có điện, người dân trên đảo chỉ biết làm bạn với 
trời, biển, lênh đênh theo các chuyến tàu cá ra khơi. Gần 
60 năm sinh sống trên đảo, bà Nguyệt không dám mơ ước 

Đưa ĐIện  
ra xã đảo Tiên hải 

Vượt trùng dương,

Điện lưới quốc gia là bước “tạo 
đà” chuyển biến rất tích cực 
trong phát triển kinh tế, xã 
hội và nhất là du lịch của địa 
phương - Đó là những nhận 
định của ông Phan hồng Phúc - 
Chủ tịch uBND xã đảo Tiên hải, 
TP. hà Tiên, tỉnh Kiên Giang về 
những đổi mới ở địa phương từ 
khi có điện lưới quốc gia. Ước 
mơ xưa nay đã thành sự thật, 
đây là mùa xuân đầu tiên người 
dân xã đảo Tiên hải được đón 
tết trong chan hòa ánh điện 
lưới quốc gia.
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điện lưới quốc gia có thể vượt biển đến với đất đảo 
xa xôi này. Bà tâm sự: Trước đây, điện chỉ được sử 
dụng theo giờ và rất chập chờn. Thế nhưng, ngày 
25/10/2019 đã đánh dấu một “mốc son” trên hòn 
đảo này, khi mà điện lưới quốc gia đã vượt sóng, 
vươn khơi, đến với bà con…

“ước mơ có điện lưới quốc gia đã trở thành hiện 
thực. Cuộc sống của bà con đã trở nên dễ dàng và 
thuận lợi hơn. Nguồn điện không còn chập chờn, 
quạt điện, ti vi, tủ lạnh hoạt động ổn định, việc học 
hành của con cháu được thuận lợi hơn rất nhiều. Nhờ 
có tivi mà gia đình tôi tiếp cận được nhiều thông tin, 
chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế để 
sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu trên chính 
mảnh đất này” - bà Phan Thị Nguyệt tâm sự.

Trước tiềm năng phát triển kinh tế địa phương, 
từ khi nắm bắt được thông tin điện lưới quốc gia 
về tới xã đảo Tiên Hải, gia đình anh Bùi Tấn Công 
đã mạnh dạn mở rộng kinh doanh nhà nghỉ. Anh 
Công cho biết: “Khi chưa có điện lưới, do sử dụng 
máy phát điện diezen theo giờ, giá rất cao nên kinh 
doanh kém hiệu quả, gia đình chỉ xây dựng 6 phòng 
trọ. Khi có điện lưới quốc gia kéo về xã đảo, gia đình 
tôi đã mạnh dạn đầu tư, nâng cấp nhà nghỉ với 24 
phòng, trang bị đầy đủ tiện nghi: điều hòa, tủ lạnh, 
tivi... Kinh doanh nhờ thế ngày càng phát triển”.  

Ông Phan Hồng Phúc - Chủ tịch uBND xã đảo 
Tiên Hải, TP. Hà Tiên cho biết: “Xã đảo Tiên Hải được 
biết đến với điểm thu hút khách du lịch hoang sơ, 
hấp dẫn với truyền thuyết kho báu và hải tặc. Mỗi 
năm thu hút trên 80.000 lượt khách du lịch, chiếm 
hơn 40% tỷ trọng kinh tế của địa phương. Những 
năm qua, mặc dù điều kiện du lịch và hậu cần nghề 
cá thuận lợi nhưng không có nguồn điện lưới quốc 
gia khiến kinh tế, xã hội xã đảo phát triển chậm, 
sinh hoạt hàng ngày của những hộ dân đều phải 
phụ thuộc vào máy phát điện diesel, mỗi ngày, 
người dân chỉ sử dụng điện được 12 tiếng. Điều 
kiện kinh tế khó khăn trong khi giá điện trung bình 
khá cao khiến sinh hoạt của người dân vất vả hơn. 
Việc hòa vào lưới điện quốc gia là động lực, giúp bà 
con xã đảo có điều kiện phát huy tiềm năng mà lâu 
nay chưa có điều kiện khai thác hiệu quả, phát triển 
kinh tế gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương”.

Bên cạnh đó, xã đảo Tiên Hải có tầm quan trọng 
đặc biệt trong giữ vững an ninh, chủ quyền quốc 
gia, góp phần vào công cuộc hội nhập và phát triển 
kinh tế đất nước. Với vị trí địa lý quan trọng, các 
xã đảo giống như những vị trí tiền tiêu giữa biển, 
thuận lợi trong phát triển kinh tế biển và giữ vững 
an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia trên biển. 
Đây là cửa ngõ ra quan trọng của Việt Nam thông ra 
khu vực vịnh Thái Lan.

Đưa điện ra đảo xa
Trước đây, nguồn điện chính cung cấp cho xã 

đảo Tiên Hải là các trạm phát điện diesel, được 
đầu tư từ ngân sách tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, do 
nguồn lực còn hạn chế nên mới chỉ phục vụ được 
một phần nhu cầu sử dụng điện. Tất cả các trạm 
phát điện kinh doanh đều thua lỗ do bán điện dưới 
giá thành sản xuất, thu không đủ chi. 

Để dòng điện có thể vượt sóng, vươn khơi thắp 
sáng xã đảo Tiên Hải là công sức và nhiệt huyết của 
lãnh đạo, tập thể CBCNV Tổng công ty Điện lực miền 
Nam nói chung và Công ty Điện lực Kiên Giang nói 
riêng. Trong điều kiện nguồn vốn còn hạn hẹp, thi 
công trên biển khó khăn, khắc nghiệt về thời tiết 
nhưng dự án cấp điện cho xã đảo Tiên Hải vẫn được 
triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Tổng công ty Điện lực miền Nam, cho biết: “Việc 
đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Tiên Hải sẽ nối tiếp 
thành công trong nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện 
ổn định, liên tục đến hầu hết các xã đảo trên địa bàn 
21 tỉnh thành phía Nam. Trong đó, việc đưa điện lưới 
quốc gia ra quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải sẽ 
góp phần giúp người dân được hưởng được chính 
sách và chất lượng điện ngang bằng với đất liền”.

Sau 15 tháng thực hiện (từ tháng 6/2018 đến 
tháng 10/2019), công trình đã được nghiệm thu 
đóng điện và đưa vào vận hành tuyến trục chính 22 
kV Mũi Nai - Hòn Đốc, đạt yêu cầu tiến độ và chất 
lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất 
và sinh hoạt của xã đảo Tiên Hải.

Một mùa xuân nữa lại về, niềm vui được nhân 
lên bởi xuân này hứa hẹn bao sự đổi mới đối với xã 
đảo. Người dân có thêm nhiều niềm vui và hy vọng 
một ngày không xa xã đảo Tiên Hải sẽ giàu đẹp hơn 
và bừng sáng nơi biển trời Nam của Tổ quốc.n

Dự áN CấP ĐIệN LƯớI QuốC GIa  
Cho Xã Đảo TIêN hảI 

- HơN 17,5 KM ĐườNG Dây 22 KV TrêN 
BIểN; 6,54 KM ĐườNG Dây TruNG THế 3 
PHA; 6,15 KM ĐườNG Dây Hạ THế; 8 TBA 
TổNG CÔNG SuấT 825 KVA. 

- TổNG KINH PHí Đầu Tư TrêN 182 Tỉ 
ĐồNG, Do EVNSPC LàM CHỦ Đầu Tư.

- Dự áN TrIểN KHAI THI CÔNG Từ THáNG 
6/2018 ĐếN THáNG 10/2019.
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 Đặng huy hoàng

trà Vinh 

sức sống 
mới trên 

Trở lại “ốc đảo” cuối tháng 2/2020, ghi nhận khi dòng điện 
lưới Quốc gia cáp ngầm xuyên qua các con sông mang nguồn 
điện về “ốc đảo” và sau hơn một năm có điện lưới quốc gia, 
người dân hai “ốc đảo” Cồn Phụng và cồn an Lộc đang thay 
da đổi thịt mạnh mẽ, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất 
quê hương. Điện về, “ốc đảo” đã thực sự chuyển mình, đời 
sống của người dân đổi thay theo từng ngày, từng giờ.

ốc đảo
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con tôm khơi dậy tiềm năng ốc đảo 
Chuyến phà từ Bãi Vàng (xã Hưng Mỹ, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) ra “ốc đảo” hôm ấy 
đông đúc hơn thường lệ. Đi đến đâu tôi cũng 
nghe người dân trò chuyện về con tôm trên “ốc 
đảo”. Cồn Phụng là một trong 10 ấp thuộc xã 
Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh nằm 
dọc theo nhánh sông Cổ Chiên. ấp được thành 
lập mới năm 2010, do điều kiện đặc thù tách biệt 
đất liền nên đời sống người dân rất khó khăn. 
Không diễn tả được niềm vui khi điện lưới về, bà 

Phạm thị Liên, 56 tuổi chia sẻ: “Đời tui suốt hơn 
hai chục năm sống ở “ốc đảo” sông nước bồng 
bềnh nhưng mà đâu hết nghèo, bởi “thiếu điện” 
không mở rộng sản xuất được. Với 5 ha đất canh 
tác lúa xem canh nuôi tôm càng thả lan, nhưng 
thu nhập quanh năm chỉ đủ ăn. Điện lưới về, gia 
đình tui chuyển đổi qua nuôi tôm thẻ, sử dụng 
quạt máy bằng mô-tưa, lợi nhuận năm rồi đạt 
trên 200 triệu đồng”.

Trên lộ trình xây dựng nông thôn mới nơi đây 
- Điện, đường, trường, trạm phát triển hơn, con 
người được đáp ứng nhu cầu bức thiết và nâng 
cao đời sống tinh thần để cùng xây dựng và đánh 
thức “ốc đảo” đầy tiềm năng kinh tế, điển hình là 
con tôm sẽ khơi dậy sức sống mới ở Cồn Phụng.  
Ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư chi bộ, Trưởng 
Ban nhân dân ấp Cồn Phụng hồ hởi cho biết: 
Toàn ấp có 136 hộ dân, diện tích đất trên 300 
ha, đất sản xuất nông nghiệp 120 ha, trước đây 
trồng lúa 3 vụ/năm kết hợp nuôi tôm càng thả 
lan trên ruộng, có khoảng 08 hộ dân nuôi tôm 
công nghiệp. Tuy nhiên, chi phí đầu vào (nhiên 
liệu dầu) quá cao, sử dụng điện lưới tiết kiệm 
được 40% so với sử dụng dầu Do. Năm nay, điện 
lưới kéo về, có đến 80% hộ nông dân chuyển qua 
sử dụng điện nuôi tôm công nghiệp. Năm 2019, 
bà con trúng mùa, thấp nhất cũng trên 100 triệu 
đồng/hộ, mức trung bình khoảng 200-300 triệu 
đồng/hộ, cao nhất có hộ từ 1 đến 1,2 tỷ đồng.

hộ dân Nguyễn Văn Trọn, cồn an Lộc đã 
trang bị hệ thống tưới nước tự  động. 

Công nhân Điện lực Châu Thành kiểm tra 
sửa chữa điện cho các hộ dân ấp Cồn Phụng.

Lễ đóng điện vận hành công trình cấp điện cồn an Lộc huyện Cầu Kè 
(tháng 12/2018).
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cồn an Lộc chuyển mình từ kinh tế 
vườn và du lịch 

Tiếp nối niềm vui của chính quyền và người dân 
ấp Cồn Phụng, vừa đặt chân lên bến đò, chúng tôi 
cảm nhận được không khí náo nhiệt, những gánh 
hàng tấp nập chở theo hàng hóa chủ yếu là trái 
cây được trồng từ cồn An Lộc chuyển qua đất liền. 
Từ khi có điện, cả “ốc đảo” nhộn nhịp lên. 

Cồn An Lộc hay còn gọi là cồn Bần Chát (ấp 
An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) 
nằm trên dòng sông Hậu có 146 hộ dân sinh sống. 
Cồn cách đất liền khoảng 1 km, qua đò ngang mất 
khoảng hơn 15 phút. Được thiên nhiên ưu đãi với 
cây trái xum xuê, cá tôm dồi dào, cồn còn nổi tiếng 
với những người dân cần cù, chân chất và thân 
thiện. Trước đây, khi chưa có điện, toàn ấp chỉ có 
43 hộ dân sử dụng điện năng lượng mặt trời, số 
còn lại sử dụng bình ắc quy, đèn dầu thắp sáng và 
một số hộ khá mua máy nổ. Điện lưới quốc gia kéo 
về, người dân trên “ốc đảo” phấn khởi, vui mừng. 
Ông Nguyễn Văn Lác, 61 tuổi  có 30 năm sống ở 
“ốc đảo”, 1 trong 6 hộ dân lập nghiệp ở cồn này 
tâm sự: “Tôi canh tác khoảng 8,6 ha vườn. Trước 
đây chưa có điện dùng máy xăng tưới tiêu bình 
quân mỗi ngày khoảng 3 lít, chí phí trên 60.000 
đồng, nay có điện sử dụng từ 3-5 kWh, chi phí chỉ 
khoảng 10.000 đồng, tiết kiệm trên 50.000 đồng. 
So ra mùa vụ này thu hoạch lãi trên 300 triệu đồng, 
lợi nhuận tăng cao do chí phí đầu vào giảm”. 

Điện không chỉ là động lực phát triển kinh tế 
vườn mà còn phát triển ngành chế biến và du lịch 
sinh thái vườn, nâng cao đời sống người dân. Có lẽ 
đến tận bây giờ người dân “ốc đảo” cồn An Lộc chưa 
có niềm hạnh phúc nào hơn khi được đón điện lưới 
quốc gia. Điện về, niềm vui của người dân như vỡ 
òa sau bao năm khao khát và ước mơ đổi đời, đi lên 
đã thành hiện thực. Ông Lê Quốc Thuần - Phó Chủ 
tịch uBND xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè cho biết: Toàn 
ấp với diện tích đất trồng nông nghiệp 170 ha và 
sản lượng thu hoạch trái cây 200 tấn/năm. Điện 
kéo về kinh tế phát triển nhanh, số hộ nông dân 
khá lên và giàu tăng trên 20% so với năm trước khi 
chưa có điện. Chính quyền xã có chính sách hỗ trợ, 
khuyến cáo người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất 
dần sang các loại cây ăn trái chủ lực theo khuyến 
cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
với các loại cây cho giá trị kinh tế cao, tạo hướng đi 
mới cho nhà vườn sản xuất sản phẩm sạch, an toàn 
cung cấp cho thị trường xuất khẩu và trong nước. 
Mặt khác còn liên kết Công ty TNHH 1TV Thủy sản 
Biển Đông mở rộng đầu tư thêm 30 ha diện tích 
nuôi cá tra trơn, đến nay xây dựng được khu nuôi 
trồng thủy sản lên 60 ha (tăng 30 ha so với năm 

trước); đồng thời xây dựng đề án báo cáo về tỉnh 
quy hoạch đầu tư khu vực cồn An Lộc thành khu 
sinh thái mô hình vườn cây ăn trái, phát triển du 
lịch trong tương lai sắp tới.

 Ông Huỳnh Chí Hải - Giám đốc Công ty Điện 
lực Trà Vinh cho biết: Dự án cấp điện về “ốc đảo” 
thực hiện bằng  phương thức EVN SPC vay vốn 
quỹ tín dụng Trà Vinh, lãi suất thấp. Tuy nhiên, do 
tính chất phức tạp của công trình với đoạn cáp 
ngầm kéo vượt qua sông, ngòi và lưới trung thế 
kéo trong khu vực “ốc đảo” đi qua ao tôm, vườn 
cây ăn trái… nên công tác giải phóng mặt bằng 
gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm cao, ngành 
Điện đã phối hợp với chính quyền địa phương vận 
động hộ dân thực hiện tốt công tác giải phóng 
mặt bằng, hiến đất, hoa màu… để công trình 
hoàn thành đúng tiến độ, đóng điện phục vụ tết 
nguyên đán vào tháng 01/2019. 

Với quyết tâm thực hiện công trình “ý Đảng 
lòng dân” cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ - 
quyết đem ánh sáng văn minh về tận cùng mảnh 
đất cù lao xa xôi để đáp ứng nhu cầu, nâng cao 
đời sống tinh thần người dân, Công ty Điện lực 
Trà Vinh đã triển khai thành công dự án cấp điện 
về “ốc đảo”, tạo được niềm tin và sự đồng thuận 
cao trong nhân dân. Đây cũng chính là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ nhân 
dân và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Trà 
Vinh ngày càng đổi thay, phát triển.

Chiều về dần, chia tay cồn An Lộc, nhìn những 
cột điện hiên ngang thẳng tắp, cao sừng sững trên 
các đê bao, chúng tôi cảm nhận rõ ước mơ điện về 
“ốc đảo” cuối cùng của tỉnh đã thành hiện thực. Với 
nguồn sáng của ánh điện, “ốc đảo” sẽ từng ngày, 
từng giờ thay da đổi thịt - Bước tiến mới của cuộc 
sống mới đã tràn về trên “cồn An Lộc” - quê hương 
người Mẹ cầm súng Nguyễn Thị Út. n

Dự áN CấP ĐIệN CồN PHụNG KHốI LượNG ĐườNG 
Dây TruNG áP 3 PHA 22KV TrêN KHÔNG 6,346 KM; 
ĐườNG Dây TruNG áP 3 PHA 22 KV NGầM (VượT 
SÔNG) 0,487 KM; ĐườNG Dây Hạ áP 3 PHA 14,368 
KM; 07 TrạM BIếN áP 1.050KVA Và LắP ĐặT 136 CÔNG 
Tơ. TổNG VốN Đầu Tư 14,6 Tỷ ĐồNG Do EVNSPC 
LàM CHỦ Đầu Tư, HoàN THàNH THáNG 12/2018.

Dự áN CấP ĐIệN CồN AN LộC KHốI LượNG ĐườNG 
Dây TruNG áP 3 PHA TrêN KHÔNG 3,997 KM; ĐườNG 
Dây TruNG áP 3 PHA NGầM HóA 0,720 KM; ĐườNG 
Dây Hạ áP 3 PHA 5,564 KM; 4 TrạM BIếN áP, DuNG 
LượNG 450 KVA Và LắP ĐặT 146 CÔNG Tơ. TổNG VốN 
Đầu Tư TrêN 12 Tỷ ĐồNG Do TổNG CÔNG Ty ĐIệN 
LựC MIềN NAM (EVNSPC) LàM CHỦ Đầu Tư, HoàN 
THàNH THáNG 12/2018.  
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Đóng góp trên 85 tỷ kWh điện  
cho hệ thống

Ông Đoàn Tiến Cường – Giám đốc Công ty Thủy 
điện Ialy cho biết: Qua 20 năm thành lập, từ quản 
lý vận hành Thủy điện Ialy, đến nay, Công ty thực 
hiện quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện lớn trên 
hệ thống bậc thang sông Sê San là: Ialy, Sê san 3 và 
Pleikrông với tổng công suất 1.080MW, sản lượng 
điện bình quân theo thiết kế 5,31 tỷ kWh/năm. 

20 năm qua, Công ty đã đạt được những thành 
tích, dấu ấn tự hào trên các phương diện, góp 
phần đưa Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai, 
Kon Tum nói riêng ngày một phát triển ổn định, 
bền vững. Đến cuối năm 2019, tổng sản lượng 
điện sản xuất của 3 nhà máy do Công ty quản lý 
sản xuất được hơn 85 tỷ kWh điện, góp phần quan 
trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp 
đủ điện cho phát triển kinh tế của đất nước. Mỗi 
năm, Công ty đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng 
ngân sách cho 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Để đạt được sản lượng điện như trên là kết quả 
của sự nỗ lực, phấn đấu của từng thành viên Công 
ty bởi 3 nhà máy do Công ty quản lý được đưa vào 
vận hành với khoảng thời gian cách xa nhau. Thủy 
điện Ialy tổ máy 1 phát điện tháng 5/2000 và đến 
tháng 12/2001 tổ máy 4 mới phát điện. Thủy điện 
Sê San 3 phát điện 2 tổ máy vào tháng 4 và tháng 
7/2006. Thủy điện Pleikrông 2 tổ máy lần lượt phát 
điện vào tháng 5 và tháng 9/2009.

Cùng với đó, hệ thống thiết bị, công nghệ tại 3 
nhà máy Ialy, Sê San 3 và Pleikrông khá phức tạp. 
Đa dạng về chủng loại, xuất xứ, thời điểm sản xuất 
nên tính đồng bộ không cao. Thực tế vận hành 
nhà máy Ialy đã dẫn đến một số hỏng hóc, sự cố. 
Công ty đã tập trung nghiên cứu từng trường hợp 
để xử lý thành công, đưa tổ máy vào vận hành an 
toàn, tin cậy, vừa chi phí thấp vừa khai thác kịp 
thời nguồn nước.

“Đặc biệt, Công ty vừa tiếp nhận vận hành vừa 
phải xử lý các khiếm khuyết, hư hỏng của thiết bị 
trong giai đoạn đầu vận hành các nhà máy, sớm 

công ty thủy điện ialy: 

khẳng định vai trò  
chiến lược đa mục tiêu
Ngày 28/02/2000, Nhà máy Thủy điện Ialy (nay là Công ty Thủy điện 
Ialy- thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) được thành lập. Qua 20 năm, 
Công ty đã khẳng định được vai trò chiến lược đa mục tiêu, góp phần 
quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên.

Các tổ máy của NMTĐ Ialy vận hành an toàn, ổn định.

Đập thủy điện Ialy



  25
Quý I/2020

đưa các tổ máy vào hoạt động, chủ động trong 
công tác sửa chữa lớn, cải tạo những hệ thống 
thiết bị làm việc kém tin cậy, điều tiết thủy văn liên 
hồ hợp lý… Có như vậy mới khai thác hiệu quả 
lượng nước phục vụ phát điện và đạt được sản 
lượng cao” -  ông Đoàn Tiến Cường cho biết.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn hạ du
Quản lý các nhà máy thủy điện lớn nhất trên 

bậc thang thủy điện sông Sê San, trong những 
năm qua, Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý 
của nhà máy đa mục tiêu: Sản xuất điện, điều tiết 
thủy văn, cắt giảm lũ về mùa mưa lũ; cung cấp 
nước cho hạ du mùa khô. Đây là nhiệm vụ phức 
tạp, chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách 
quan do sự biến đổi về khí hậu, thời tiết, tình 
huống thiên tai thay đổi theo hướng bất lợi và 
khó lường. Tuy nhiên, 20 năm qua, Công ty luôn 
đảm bảo an toàn hạ du, an toàn công trình, đặc 
biệt là an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. 
Đồng thời, phục vụ đủ nước cho tưới tiêu hạ du 
cũng như khai thác hiệu quả nguồn nước cho 
phát điện.

Để làm được điều này, bên cạnh việc xây dựng 
các kịch bản ứng phó với thiên tai, Công ty đã tuân 
thủ nghiêm túc quy trình điều tiết liên hồ được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thường xuyên 
kiểm tra, đánh giá chất lượng từng hạng mục công 
trình, huy động 100% lực lượng ứng trực trong 
mùa mưa lũ, liên lạc và báo cáo thường xuyên với 
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai 
bão Trung ương và địa phương. 

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, 
công tác an sinh xã hội, chia sẻ trách nhiệm với 
cộng đồng cũng là điểm nổi bật trong hoạt động 
của Công ty. 20 năm qua, Công ty đã ủng hộ gần 

10 tỷ đồng cho các tổ chức xã hội, giúp đỡ người 
nghèo, vùng bị thiên tai; xây mới, sửa chữa hơn 30 
căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình nghèo, gia 
đình chính sách ở 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum…

“Trong thời gian tới, Công ty sẽ gặp không ít 
thách thức trước yêu cầu đổi mới toàn diện của 
ngành Điện. Chính vì vậy, Công ty tiếp tục tăng 
cường kỷ luật vận hành, nâng cao năng lực quản 
lý nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo tuyệt 
đối an toàn các hạng mục công trình, các tổ máy 
nhằm cung cấp kịp thời, ổn định, liên tục nguồn 
điện phục vụ phát triển kinh tế, khẳng định vai trò, 
vị trí là “Lá cờ đầu về thủy điện khu vực miền Trung 
- Tây Nguyên” - ông Đoàn Tiến Cường – Giám đốc 
Công ty Thủy điện Ialy cho biết. n

Công ty thủy điện ialy quản lý vận hành:
1. nhà máy thủy điện ialy:

Địa điểm xây dựng: Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và huyện Chư 
Păh, tỉnh Gia Lai;
Công suất: 720MW (4x180MW);
Khánh thành: Năm 2002;
Sản lượng điện sản xuất tính đến 26/2/2020: 65,72 tỷ kWh điện.

2. nhà máy thủy điện Sê San 3:
Địa điểm xây dựng: Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và huyện Chư 
Păh, tỉnh Gia Lai;
Công suất: 260MW (2x130MW);
Khánh thành: Năm 2006;
Sản lượng điện sản xuất tính đến 26/2/2020: 15,82 tỷ kWh điện.

3. nhà máy thủy điện Pleikrông:
Địa điểm xây dựng: Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;
Công suất: 100MW (2x50MW);
Khánh thành: Năm 2009;
Sản lượng điện sản xuất tính đến 26/2/2020: 4,09 tỷ kWh điện.
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ĐờI sống Đoàn VIên - ngườI lao Động

Nguồn quỹ được cán bộ, chiến sĩ trong 
lực lượng Biên phòng đóng góp với 
sự hỗ trợ tích cực về mặt kỹ thuật của 
ngành Điện và nguồn đóng góp tự 

nguyện của người dân.
Đây là chương trình mang đậm nghĩa tình 

quân dân, thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa người 
lính biên phòng với nhân dân khu vực biên giới 
và các vùng nông thôn ven biển tỉnh Quảng Trị. 
Vậy nên giữa những ngày giáp Tết Canh Tý, tại hai 
thôn 8, 9 thuộc xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong 
không khí càng trở nên sôi nổi hơn khi những cán 
bộ Đoàn Thanh niên Điện lực Triệu Phong thuộc 
PC Quảng Trị phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ đội 
Biên phòng tỉnh triển khai lắp đặt các thiết bị để 
thắp sáng trên 3 tuyến đường trong xã. Công trình 

có chiều dài gần 3 km đường dây, 70 trụ bê tông 
cốt thép cùng với 54 bóng đèn led chiếu sáng 
được lắp đặt trên hệ thống cột điện có sẵn trong 
thôn. Công trình hoàn thành đã tạo điều kiện cho 
nhân dân đi lại thuận lợi, góp phần đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo cảnh quang khang 
trang, góp phần cùng với địa phương hoàn thành 
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Anh Hoàng Bình, ở thôn 8, xã Triệu Vân cho biết: 
“Gia đình tôi sống ở đây từ bao đời nay nhưng tết 
này lần đầu tiên đường làng ngõ xóm được thắp 
sáng bởi ánh điện từ chương trình “ánh sáng vùng 
biên”. Chúng tôi được biết nguồn kinh phí chủ yếu 
là của bộ đội biên phòng hỗ trợ, mỗi gia đình tùy 
theo khả năng tài chính để quyên góp thêm. Nhà 
khó khăn đóng góp khoảng 200 ngàn đồng, nhà 
có điều kiện ủng hộ 1 triệu đồng. Việc huy động từ 
nhiều nguồn khác nhau để thắp sáng đường quê là 
cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nguyện 
vọng của bà con, đặc biệt là đối với những vùng 
quê mà đời sống của người dân còn gặp nhiều khó 
khăn như ở xã Triệu Vân chúng tôi”.

“ánh sáng vùng biên” là chương trình đậm tình 
quân dân thắm thiết nên đã nhận được sự ủng hộ 
tích cực từ phía người dân cũng như ngành Điện. Từ 
vùng biển xa xôi hay vùng biên giới hiểm trở, chương 
trình đều nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Tại bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông 
chương trình đã tiến hành xây dựng 12 cột điện 
với chiều dài đường dây gần 1.000m. Tại các điểm 
đường chính đã lắp bóng đèn compact chiếu sáng 
cho bà con. Khi được hỗ trợ điện chiếu sáng, người 
dân rất phấn khởi. 

   Đưa 
"ánh sáng vùng biên" 
            đến với người dân  
            vùng sâu, vùng xa

Tính đến nay, chương trình “ánh sáng vùng biên” của 
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công ty Điện 
lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã xây dựng 7 công trình 
với chiều dài 14 km được thắp sáng; tổng kinh phí xây 
dựng trên 700 triệu đồng và gần 500 ngày công.

Đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh và PC Quảng Trị 
tham gia chương trình “ánh sáng vùng biên”.
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Chương trình “ánh sáng vùng biên” đã được 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay triển 
khai tại thôn La Lay từ năm 2012 và đến nay đã có 
58 hộ với hơn 260 nhân khẩu được hưởng lợi từ 
chương trình này. Ban đầu chỉ có 8 bóng điện tại 
các khu vực trung tâm, các cán bộ, chiến sĩ đã hỗ 
trợ tiền để đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, bóng điện. Ngoài ra, việc duy tu, bảo dưỡng và 
hỗ trợ tiền điện được Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
quốc tế La Lay đảm bảo thực hiện thường xuyên 
cho bà con nơi đây. Vì thế, những công trình ánh 
sáng vùng biên đã hỗ trợ đời sống bà con, góp 
phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân. 
Thông qua chương trình, những cán bộ, chiến sĩ 
Biên phòng lồng ghép tuyên truyền, vận động 
người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để có được những công trình thắp sáng vùng 
biên cần phải nhắc đến sự phối hợp tích cực của 
ngành điện Quảng Trị mà lực lượng chủ công chính 
là đoàn viên thanh niên. Cuối tháng 12/2019, Điện 
lực Khe Sanh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Pa 
Nang bàn giao công trình “ánh sáng vùng biên” 
ở xã Pa Nang, huyện Đakrông. Tham gia thi công 
công trình, cán bộ, công nhân Điện lực Khe Sanh 
đã kéo gần 2 km đường dây điện, dựng 60 cột 
điện và lắp bóng đèn compact trên địa bàn thôn 
ra Poong, xã Pa Nang. Sau khi công trình được bàn 
giao, người dân Vân Kiều, Pa Kô sinh sống tại thôn 
ra Poong phấn khởi, mừng vui bởi từ đây họ có 
điều kiện thuận lợi hơn trong lao động, sản xuất, 
học tập, sinh hoạt, tham gia các hoạt động văn hóa, 

đặc biệt là giữ gìn an ninh trật tự ở vùng biên giới.
Bí thư Đoàn Thanh niên PC Quảng Trị Phạm 

Xuân Phú chia sẻ: “Nhận thức được giá trị nhân văn 
của chương trình do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị 
phát động nên lãnh đạo công ty luôn quan tâm 
chỉ đạo sát sao và giao cho lực lượng đoàn viên 
tích cực tham gia. Mỗi công trình “ánh sáng vùng 
biên” được triển khai, ngành Điện huy động từ 15 
- 20 cán bộ công nhân kĩ thuật trực tiếp tham gia 
lắp đặt thiết bị điện. Được tham gia vào chương 
trình, góp một phần công lao nhỏ bé vào chương 
trình, chúng tôi rất tự hào và mừng vui bởi khi 
những giọt mồ hôi của anh em vừa khô trên lưng 
áo cũng là lúc đón nhận những nụ cười và niềm 
hạnh phúc rạng ngời của người dân”. n
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góp phần phát triển kinh tế xã hội 
địa phương

Khu vực thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh là một 
huyện ven biển, cách xa các trung tâm thành phố 
lớn như TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, cơ sở hạ tầng 
giao thông đi lại còn khó khăn, do vậy điều kiện 
phát triển kinh tế  và thu hút đầu tư công nghiệp 
khó khăn. Từ khi đầu tư xây dựng Trung tâm Nhiệt 
điện Duyên Hải, hệ thống cơ sở hạ tầng giao 
thông đường bộ, cảng biển, đường thủy nội địa 
đã được đầu tư đồng bộ, hệ thống nguồn điện ổn 
định là điều kiện thiết yếu quan trọng cho phát 
triển công nghiệp, dịch vụ... Từ đó đã thu hút được 
nguồn vốn trong nước và nước ngoài đầu tư các 
khu công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn cũng như 
các tỉnh trong khu vực phía Nam. Đặc biệt, hàng 

năm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải đã nộp ngân 
sách cho tỉnh Trà Vinh 1.300 tỷ đồng. Đây là nguồn 
ngân sách lớn, góp phần quan trọng để tỉnh Trà 
Vinh tự cân đối được ngân sách địa phương, giảm 
phụ thuộc ngân sách Trung ương cung cấp; có 
điều kiện kinh phí đầu tư xây dựng phát triển cở 
sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã 
hội cho nhân dân.

Ngoài ra, từ khi Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 
đi vào vận hành đã tạo công ăn, việc làm ổn định 
cho hơn 1.200 kỹ sư, công nhân ở địa phương; với 
nguồn lao động lớn sinh sống ở địa phương đã 
kích cầu các dịch vụ kinh doanh trên địa bàn.

Biến “tro xỉ” thành “vàng đen”
Tôi có dịp đến thăm hỏi, động viên và tặng 

     nhà máy nhiệt điện Duyên hải:

  nhà máy  
“đa mục tiêu”, 
“đa lợi ích”
Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải thuộc thị xã Duyên hải, tỉnh Trà 
Vinh gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 622,5MW, tổng công 
suất 2.490 MW; mỗi  năm sản xuất phát ra sản lượng điện 16 tỷ 
kWh; nộp ngân sách Nhà nước 1.300 tỷ đồng/năm; đảm bảo môi 
trường. hàng năm, cung cấp bán tro xỉ của nhà máy cho các công 
ty vật liệu xây dựng trên địa bàn với số tiền thu về 20 tỷ đồng/ 
năm. Nhà máy đã đảm bảo là nhà máy “đa mục tiêu”, “đa lợi ích”.

     nhà máy nhiệt điện Duyên hải:

  nhà máy  
“đa mục tiêu”, 
“đa lợi ích”
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qùa CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải trong 
những ngày đầu  năm 2020. Đoàn công tác của 
chúng tôi được đích thân Giám đốc Nhà máy 
Nguyễn Văn Thú dẫn đi thăm quan, thực địa khu 
vực bãi lưu trữ “tro xỉ” của Nhà máy. Chúng tôi 
thật bất ngờ khi ngắm nhìn toàn bộ bãi “tro xỉ” 
của nhà máy đã được phủ kín một cánh đồng hoa 
cỏ vàng tươi, tuyệt đẹp, như phong cảnh ở Châu 
âu. Đây là ý tưởng sáng tạo cải thiện môi trường 
của Ban Giám đốc Nhà máy - ông Thú tâm đắc 
cho biết.

Với cương vị Giám đốc, người đứng đầu Nhà 
máy, ông Thú luôn trăn trở bài toán làm thế nào 
để vừa đảm bảo môi trường, vừa phát huy được 
những giá trị, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội của “tro 
xỉ” thải ra sau khi phát điện của Nhà máy. Theo phê 
duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà máy 
Nhiệt điện Duyên Hải cũng như các nhà máy nhiệt 
điện trên phạm vi cả nước đều phải đầu tư xây 
dựng, quản lý, vận hành, bảo vệ môi trường khu 
vực lưu trữ “tro xỉ”. Quá trình vận hành hệ thống 
bãi chứa “tro xỉ” của Nhà máy gồm các khâu: Vận 
chuyển tro xỉ từ nhà máy đến bãi lưu trữ, lu nèn 
đảm bảo theo tiêu chuẩn, xây dựng hệ thống kè 
bờ bao quanh bãi tro xỉ, trồng cây để chống khuất 
tán tro xỉ ra môi trường… Những hạng mục này 
chi phí rất tốn kém, riêng năm 2018 để xử lý tro xỉ 
nhà máy đã phải chi ra khoảng 48 tỷ đồng. Trước 
bài toán kinh tế, Ban lãnh đạo Nhà máy đã trăn 
trở, suy nghĩ nhiều giải pháp. Một câu hỏi đặt ra là: 
Làm thế nào để giảm chi phí xử lý môi trường, phát 
huy giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế từ sản lượng 
“tro xỉ” của Nhà máy? Qua nghiên cứu, tìm hiểu từ 
thực tế quá trình xây dựng các đập thủy điện lớn 
trong nước như đập Nhà máy thủy điện Sơn La và 
thủy điện Lai Châu do EVN đầu tư xây dựng, đều 
sử dụng nguyên liệu là  “tro bay” từ nhà máy Nhiệt 
điện Phả Lại để đổ bê tông đầm lăn. Từ đó, Ban 
lãnh đạo nhà máy đã đưa ra giải pháp tối ưu, hiệu 
quả nhất đó là đưa sản lượng “tro xỉ” của Nhà máy 
thành nguyên liệu xây dựng. Từ chủ trương đúng 
đắn đó, Nhà máy đã mời Viện Khoa học công nghệ 
xây dựng (Bộ Xây dựng) vào lấy mẫu thí nghiệm, 
phân tích số liệu để cấp phép cho hệ thống “tro xỉ” 
của nhà máy đảm bảo đủ điều kiện làm nguyên 
vật liệu xây dựng. Và từ tháng 5/2019, sau khi Viện 
Khoa học công nghệ xây dựng có kết quả đánh 
giá, lấy mẫu thử nghiệm và cấp chứng nhận hợp 
chuẩn tro xỉ (của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 
1 và 3) phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam tro xỉ 
nhiệt điện than, làm vật liệu san lấp và các chứng 

nhận hợp quy tro bay dùng cho bê tông, vữa xây 
dựng, xi măng. Từ đó, nguyên liệu tro xỉ của các 
nhà máy đã được nhiều công ty vật liệu xây dựng 
trong vùng tìm đến xin mua. Tính đến giữa tháng 
12/2019, công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ với 
8 đơn vị. Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 
2019, các đơn vị đã tiêu thụ được trên 900.000 tấn 
tro xỉ (trên tổng số lượng tro xỉ các nhà máy thải ra 
là 1,4 triệu tấn). Với tình hình tiêu thụ tro xỉ phát 
sinh hiện nay, trung bình khoảng 3.200 tấn/ngày 
so với 4.800 tấn tro xỉ phát sinh/ngày thì sức chứa 
của bãi xỉ sẽ đáp ứng được khoảng 4 năm vận 
hành nhà máy, thay vì cứ lo từng năm như trước 
và doanh thu từ bán tro xỉ của nhà máy năm 2019 
đạt 20 tỷ đồng.

Chủ trương phát triển nguồn năng lượng của 
mỗi một quốc gia phụ thuộc vào điều kiện tự 
nhiên, nguồn  tài nguyên, trình độ khoa học của 
mỗi quốc gia, do vậy không có quốc gia nào giống 
nhau. Đối với nước ta, Đảng, Chính phủ, các Bộ 
ngành đã tập trung phát triển nguồn năng lượng 
thủy điện, nhiệt điện than, khí đốt, giờ đến năng 
lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió mà không đầu 
tư xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Đây là chủ 
trương đúng đắn, sáng suốt, khai thác tối đa lợi 
thế về điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên năng 
lượng sơ cấp như than, khí, năng lượng tái tạo vô 
tận điện mặt trời, điện gió... Và Trung tâm Nhà máy 
nhiệt điện Duyên Hải là một trong những quyết 
định đầu tư đúng đắn và sáng suốt bởi thành quả 
đã được khẳng định. n

Từ KHI NHà Máy NHIệT ĐIệN DuyêN 
HảI 1 Và DuyêN HảI 3 ĐượC Đầu Tư 
Xây DựNG, ĐưA Vào VậN HàNH, MỗI 
NăM Đã CuNG CấP CHo Hệ THốNG 
LướI ĐIệN QuốC GIA NGuồN ĐIệN 
VớI CÔNG SuấT 2.490 MW, SảN LượNG 
ĐIệN PHáT ĐạT 16 Tỷ KWH/NăM, 
GóP PHầN QuAN TrọNG ĐảM Bảo 
ĐỦ NGuồN ĐIệN CuNG CấP CHo Hệ 
THốNG LướI ĐIệN QuốC GIA,  TăNG Hệ 
Số AN ToàN, ổN ĐịNH, HIệu Quả KINH 
Tế CuNG CấP ĐIệN CHo 21 TỉNH THàNH 
PHíA NAM Và TP. Hồ CHí MINH.



30
Quý I/2020

nguyễn xuân Tư

gương sáng công Đoàn

Phần thi thuyết trình với chủ đề “Trách 
nhiệm” trong giá trị cốt lõi từ tài liệu “Văn 
hóa EVNNPT” thông qua hoạt động sản 
xuất của đơn vị mình. Thời gian quy 

định không quá 7 phút, kèm slide nội dung và hình 
ảnh  minh họa. Với sự tự tin và bản lĩnh, thí sinh 
Dương Thị Ngọc Tiên đã làm chủ sân khấu, truyền 
tải nội dung dự thi một cách cô đọng, lưu loát và 
mạch lạc. Cùng với trang phục áo dài màu xanh 
công sở, phong cách truyền đạt uyển chuyển, chất 
giọng trầm ấm, em đã hoàn toàn chinh phục người 
nghe. Qua phần thuyết trình của em, CBCNV Truyền 
tải điện Quảng Ngãi luôn tâm niệm giữ gìn và phát 
huy những giá trị cốt lõi về văn hóa, nêu cao tinh 
thần trách nhiệm với cộng đồng, có trách nhiệm 
bảo vệ môi trường và hướng về cộng đồng xã hội, 
luôn đề cao những giá trị nhân văn cao đẹp trong 
mọi hoạt động của đơn vị. Ngoài phần thuyết trình, 
em còn trả lời đầy đủ và chuẩn xác các câu hỏi tình 
huống do Ban tổ chức nêu ra. 

Phần thi Lý thuyết: Hiểu biết, kiến thức chung 
về văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt về văn hóa 
EVNNPT, công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn 
và tiết kiệm điện; công tác an toàn vệ sinh thực 
phẩm; trách nhiệm của đơn vị và cá nhân góp phần 
thực hiện tốt nhiệm vụ chung của PTC2 và nơi công 
tác. Mỗi đợt có 04 đội cùng lên sân khấu theo thứ 
tự số báo danh. Đại diện một đội bốc thăm một bộ 

đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian chuẩn bị 
mỗi câu hỏi là 20 giây tính từ khi người dẫn chương 
trình đọc xong câu hỏi. Cùng với hai thành viên 
trong Đội thi (mỗi Đội gồm 3 người), Dương Thị 
Ngọc Tiên còn là người chủ trì trả lời đúng 100 % 
đáp án của 20 câu hỏi về phần thi Lý thuyết. Với 
trách nhiệm cao, em đã đầu tư thời gian, công sức 
để có kiến thức sâu rộng về văn hóa EVNNPT. Qua 
hai phần thi, em thực hiện tốt vai trò thủ lĩnh của 
mình, góp phần quan trọng thể hiện các nội dung 
Hội thi một cách xuất sắc.Với nỗ lực mà em và Đội 
thi thể hiện, Truyền tải điện Quảng Ngãi vinh dự 
đoạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi.  

 Với chuyên môn là Cử nhân ngoại ngữ, Quản trị 
kinh doanh, Dương Thị Ngọc Tiên luôn nhiệt tình 

người góp phần
truyền niềm tin
hội thi Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cấp 
Công ty Truyền tải Điện 2 (PTC2) năm 2019 đã khép lại, nhưng ấn 
tượng tốt đẹp của hội thi còn lắng đọng mãi trong tôi. Trong đó, ấn 
tượng nhất là thí sinh Dương Thị Ngọc Tiên, đại diện đơn vị Truyền 
tải điện Quảng Ngãi. Trong 24 thí sinh đến từ 8 Đội thi là Công đoàn 
cơ sở thành viên thuộc PTC2, Dương Thị Ngọc Tiên là thí sinh nữ duy 
nhất thay mặt Đội lên sân khấu thể hiện phần thi Thuyết trình.

Năm 2016 Dương Thị Ngọc Tiên vinh dự đoạt giải Nhì bài viết 
cuộc thi “Tự hào người thợ Truyền tải điện Việt Nam”.
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trong công tác truyền thông, luôn học hỏi để không 
ngừng tiến bộ. Những bài viết của em phản ánh 
phong phú và đa dạng các hoạt động của đơn vị. 
Đây cũng là cách tốt nhất để truyền thông những cái 
được và chưa được, để mỗi cá nhân và tập thể ý thức 
được trách nhiệm, ngày càng hoàn thiện mình.

   Tôi biết em nhiều năm trước bởi em là cộng 
tác viên tích cực của Bản tin Công đoàn Điện lực 
Việt Nam qua các Hội nghị, Tổng kết của Công 
đoàn EVN. Nhiều năm qua, em còn là tuyên truyền 
viên xuất sắc của EVNNPT. Năm 2013, em đoạt giải 
Ba bài viết cuộc thi “Vinh quang người thợ Truyền 
tải điện”; năm 2016 em đoạt giải Nhì bài viết cuộc 
thi “Tự hào người thợ Truyền tải điện Việt Nam”; 
năm 2018 em đoạt giải Khuyến khích bài viết cuộc 
thi “EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên”…Viết bài 
được đăng báo đã là chuyện khó với người viết 
không chuyên. Viết bài dự thi và nhiều lần đoạt 
giải cấp EVNNPT là chuyện  càng khó, thật đáng 
quý và trân trọng. Em cũng là nữ tuyên truyền viên 
tiêu biểu của ngành Điện.

Là Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Vật tư Truyền 
tải điện Quảng Ngãi, em luôn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Nhiều năm liền em được khen tặng 
danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, các Giấy khen 
của PTC2, EVNNPT. Là Phó Bí thư đoàn, Tổ trưởng 
Tổ Nữ công nhiều nhiệm kỳ, em luôn tham gia 
nhiệt thành, có hiệu quả các phong trào của Đoàn 
thanh niên và Công đoàn. Em vinh dự được Ban 

chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
các năm 2010, 2011, 2012; được Công đoàn PCT2 
tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao 
năm 2010; được Công đoàn PCT 2 khen thưởng về 
phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 
lần thứ IV: 2005 - 2009 và lần thứ VI: 2010 - 2015… 

Con đường hướng đến sự thành công luôn 
khác nhau, song tất cả đều có chung chìa khóa 
để đi đến đích sau cùng, đó là yếu tố con người. 
Văn hóa doanh nghiệp - yếu tố vàng của thành 
công. Em luôn cháy hết mình vì công việc, vì các 
phong trào và hoạt động đoàn thể. Ở em luôn toát 
lên nét đẹp văn hóa thể hiện qua trang phục, tác 
phong, giao tiếp, việc làm và truyền thông. Em 
thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp khi kế thừa 
truyền thống tốt đẹp của ngành trong quá khứ và 
phát huy lên tầm cao mới trong xu thế hội nhập, 
khi được các cấp lãnh đạo của EVN, EVNNPT  luôn 
luôn chú trọng, quan tâm và dày công xây đắp. 
Cùng với mỗi CBCNV PTC2, em thực sự là sứ giả, là 
tuyên truyền viên tích cực nhất lan tỏa bản sắc Văn 
hóa EVNNPT nói riêng (Văn hóa EVN nói chung) 
đến người lao động và cộng đồng xã hội về các giá 
trị cốt lõi: Tuân thủ - Tôn trọng - Trách nhiệm - Tận 
tâm - Tin tưởng, góp phần truyền niềm tin vững 
chắc vào tương lai tươi sáng của EVNNPT. n

Ông Trịnh Tuấn Sơn - uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT (bìa phải) trao giải Nhất toàn đoàn hội thi Văn 
hóa EVNNPT cấp PTC2 năm 2019 cho thí sinh Dương Thị Ngọc Tiên (áo dài xanh, giữa) cùng 2 thành viên Đội Truyền tải điện 
Quảng Ngãi. 
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Thế rồi vất vả cũng qua đi, nhiệm vụ 
cũng hoàn thành; cái Tết bình an đã 
đến với mọi nhà. Thời khắc giao thừa 
mong đợi cũng được diễn ra với nguồn 

điện ổn định khiến những người thợ điện quê lúa 
thầm reo lên vui sướng (vì không có sự cố). Nhưng 
niềm vui chẳng được bao lâu, khoảng hơn một giờ 
đồng hồ sau, giông tố ở đâu ập tới, mưa to gió lớn 
đã làm gẫy đổ nhiều cột điện, gây mất điện cục 
bộ. Đặc biệt có xuất hiện mưa đá, đây là một hiện 
tượng hiếm gặp, lại xẩy ra đúng đêm giao thừa khi 
cộng đồng đang cần điện và việc khắc phục cấp 
điện trở lại lúc này gặp rất nhiều khó khăn. Vậy là 
trong đêm tối, mưa rét, những người thợ điện PC 
Thái Bình lại phải “làm bạn” với những công trường, 
ruộng lúa để dựng lại cột điện, kéo lại đường dây 
khi giông tố bao vây khắp các ngả đường.

Trong đêm 24 và ngày 25/01/2020 (tức ngày 30 
và mùng 1 Tết Canh Tý). Trước những diễn biến bất 
thường này, người thợ điện quê lúa đã không mất 
thế chủ động; chỉ sau ít phút ngỡ ngàng trước vẻ 

gương sáng công Đoàn

bùI hảo Trường

những  
người lính  
thầm lặng

Còn nhớ những ngày tháng 
chạp năm 2019, những 

người thợ điện Thái Bình đã 
dành cả tháng trời lo cân 

pha, chuyển máy; thức đêm 
kiểm tra phóng điện các 

mối tiếp xúc, sứ cách điện 
đường dây; chạy đua với 

thời gian để kịp cung cấp 
đủ điện phục vụ nhân dân 

vui xuân đón Tết. 
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đẹp của những hạt mưa đá đầu mùa trắng muốt 
như những hạt ngọc, các anh đã trả lời thiên nhiên 
bằng sự quyết tâm và mưu trí: Nhanh chóng phân 
loại công việc: Cái gì phải giải quyết ngay, các anh 
tập trung xử lý quyết liệt; cái nào tạm “hòa hoãn” 
với thiên nhiên, các anh khéo léo để sang một bên. 
Thấm nhuần văn hóa EVNNPC “Người lao động là 
tài sản quý giá”, các anh đã dung hòa và bước đầu 
làm nên điều kỳ diệu khi thành công trong việc sử 
dụng tre luồng để chống đỡ cột điện. Đây là một 
giải pháp tạm thời nhưng rất hiệu quả nhằm “bảo 
toàn lực lượng”. Các anh đã “thổi hồn” vào những 
cây tre để giúp nó mạnh hơn sắt đá, giữ vững 
những cột điện đã xiêu vẹo. 

Trong báo cáo gửi EVNNPC, Công ty Điện lực 
Thái Bình đã thống kê nhanh những thiệt hại (12 
cột điện gẫy đổ; 81 cột điện nghiêng, sạt lở; 1050 
m dây điện bị đứt.. ), nhưng đó chỉ là những thiệt 
hại về vật chất và bằng trực quan, còn thiệt hại về 
công sức và sự can trường của người thợ điện quê 
lúa thì chưa thể kể hết. Thời khắc linh thiêng của 
năm mới, người dân tìm về với hơi ấm gia đình, 
còn các anh thợ điện lại băng ra hiện trường. Địa 
bàn của các anh là những bãi đất hoang, vắng vẻ, 
lộng gió; nơi xử lý sự cố của các anh là những cánh 
đồng lúa lầy lội, ngập nước tối đen. Vẫn biết “sự 
cố” thì thường mất điện, nên các anh phải lặn lội 
làm việc trong màn đêm; nguồn sáng có chăng 
chỉ được phát ra từ những bình ắc quy nhỏ bé lọt 
thỏm giữa đêm đông. Nói như vậy để thấy được 
“người thợ áo cam” đã phải hy sinh như thế nào để 
hóa thân mình cho sứ mệnh “Thắp sáng niềm tin”.

Chưa kịp hồi sức sau những ngày xuân mệt 
mỏi, người thợ điện PC Thái Bình lại liên tục nhận 
được sự chỉ đạo từ cấp trên về phòng chống Dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp. Lại một lần nữa, 
người thợ điện phải vào cuộc “Chống dịch như 
chống giặc”. Trong khi các em nhỏ được nghỉ học, 

cộng đồng được khuyến cáo không đi đến chỗ 
đông người, thì các anh lại vượt đường trơn lầy lội 
để đến với những nơi nóng bỏng nhất. Chỉ một 
cuộc điện thoại của khách hàng hay một cơn gió 
mạnh đưa đẩy cành cây chạm vào dây điện gây 
nghẽn mạch là các anh lại “lên đường”. Mưa rét 
giờ đây là “đối thủ khó nhằn” của những người thợ 
điện khi nguy cơ nhiễm bệnh tăng cao, khó khăn 
trong di chuyển, dễ mất thăng bằng khi làm việc 
trên cao... Lúc này, người thợ điện chẳng khác nào 
những người lính trên mặt trận thầm lặng. Thử 
thách đang bủa vây bốn phía, người thợ điện có 
thể bị rủi ro, trượt ngã, hoặc nhiễm virut Corona 
bất cứ lúc nào.

 Người trong ảnh là anh Nguyễn Xuân - công 
nhân Đội QLTH số 02 Điện lực thành phố Thái Bình; 
anh là một trong số ít thợ điện có trên hai chục năm 
công tác, gần như năm nào cũng tham gia trực Tết. 
Với anh đúng là “Tết trong ca trực là xuân ở trong 
lòng và hoa đào nở trong tim”. Anh luôn nhiệt huyết, 
trách nhiệm, lấy dòng điện thông suốt làm niềm vui 
cho bản thân. Trong mùa dịch năm nay, anh lại cùng 
đồng nghiệp tham gia xử lý nhiều sự cố; đặc biệt 
nhiều lần phải làm việc trong điều kiện thiếu ánh 
sáng. Bức ảnh cho thấy, anh đang cùng đồng đội sửa 
chữa nhanh nguồn điện trong bóng đêm dày đặc 
với cây đèn nhỏ le lói đêm đông. 

Với nhận thức “Thận trọng - không hoang mang” 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của uBND tỉnh Thái 
Bình và Tổng công ty Điện lực miền Bắc; PC Thái 
Bình vừa đảm bảo giữ vững sản xuất vừa lo giữ gìn 
sức khỏe cho người lao động. Từ ngày 31/01/2020, 
PC Thái Bình đã triển khai toàn diện nhiều giải pháp 
khoa học như: Phun thuốc khử trùng Cloramin B 
tại trụ sở cơ quan; bước đầu mua và cấp phát 2500 
khẩu trang y tế cho người lao động; mua chất tẩy 
rửa, cung cấp “Dung dịch rửa tay khô” giúp người 
lao động vệ sinh tại chỗ nhằm diệt khuẩn nhanh 
bàn tay, tránh dịch bệnh phán tán ra cộng đồng. 

Song song với những nhiệm vụ cấp thiết trước 
mắt, người thợ điện Thái Bình vẫn phải làm tốt 
công tác dịch vụ khách hàng, quyết tâm đưa văn 
hóa EVNNPC đi vào thực chất. “Tuần lễ hồng EVN” 
vừa mới kết thúc ít ngày- CBCNV Công ty Điện lực 
Thái Bình đã đóng góp 87 đơn vị máu, góp phần 
cùng ngành y tế cứu sống nhiều người bệnh. 

 Những ngày qua đã có lúc người thợ điện phải 
quên mình, hóa thân như những người lính; song 
bằng nghị lực và tình yêu nghề điện, những người 
thợ điện quê lúa đã đảm bảo cấp điện ổn định, an 
toàn cho người dân. n
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Tưởng TáM

con đường mòn dọc 
theo những thôn 
nhỏ dẫn đến đường 
dây quanh co khúc 

khỉu. Việc kiểm tra đêm phải đi 
bộ dọc đường dây và kiểm tra 
bất thường của đường dây qua 
bóng tối. Chúng tôi rà từng gốc 
trụ dọc theo tuyến. Có chỗ phải 
bò ngược lên những mảng đất 
lở trơ đá để tiếp cận từng gốc trụ 
trên những đỉnh đồi hay phải bì 

bõm lội suối để đến những trụ 
băng qua thung lũng. Phải bám 
theo bước chân cừ khôi chuyên 
lội núi của Tổ trưởng Trần Văn 
Hoa, có lúc tôi tưởng mình hụt 
hơi không theo kịp. Với kinh 
nghiệm đi rừng trong đêm của 
Hoa, tôi luôn yên tâm và tự tin 
cùng anh thực hiện chuyến đi 
kiểm tra đêm đường dây giữa 
núi rừng đại ngàn.

Ai trong Đội Quản lý điện 
Phước Sơn cũng khen ngợi Trần 
Văn Hoa là một Tổ  trưởng mẫu 
mực, cần mẫn. Những việc khó 
khăn, nặng nhọc anh đều xung 
phong làm trước, chỉ vẽ tận tình 
cho anh em học tập, làm theo. 
Chuyên môn chính của anh là 
quản lý vận hành đường dây và 
trạm. Ngoài các khóa được đào 
tạo tại PC Quảng Nam, Tổng 
Công ty Điện lực Miền Trung, anh 
Hoa còn tự mày mò nghiên cứu, 
học tập và cũng kịp tốt nghiệp 
hệ Cao đẳng điện năm 2011. 

Vừa leo lên đến trụ cuối phân 
đoạn được phân công kiểm tra - 
trụ cổng trời Phước Mỹ, dõi mắt 
nhìn đường dây chạy hun hút 
trong đêm, anh Hoa nhắc tôi: 
“Mùa này mưa phùn nhiều, nhất 
là về đêm, vắt núi nhiều lắm đó, 
anh kiểm tra xem”. Tôi lia đèn pin 
lên chân và vừa may một chú 
vắt đang ve vẫy được bắt ra. 

Ngoài sự năng nổ trong công 

việc, Tổ trưởng Trần Văn Hoa còn 
tích cực tham gia tìm kiếm sáng 
kiến, cải tiến trong công tác quản 
lý vận hành đường dây với anh 
em trong Đội, như: “Khung quấn 
tiếp địa trung thế”, “Xà tạm đỡ dây 
khi thay xà sứ đỡ trung hạ thế” 
được PC Quảng Nam công nhận. 
Qua các sáng kiến đó đã giúp 
công việc của Đội trở nên thuận 
lợi hơn, lợi ích đem lại hằng năm 
rất lớn. Nhiều năm liền Hoa được 
vinh dự là lao động tiên tiến của 
Công ty. Năm 2017, qua quá trình 
phấn đấu anh đã được vinh dự 
đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Anh Nguyễn Tấn Thạnh - 
Giám đốc Điện lực Hiệp Đức 
nhận xét: “Trần Văn Hoa là tổ 
trưởng có trách nhiệm và gương 
mẫu, cần mẫn và thường giải 
quyết nhanh chóng và chính xác 
những việc được giao”.

Với những nỗ lực và sự quyết 
tâm, tôi tin thành công hơn nữa 
sẽ đến với người tổ trưởng Trần 
Văn Hoa. Kết thúc buổi kiểm 
tra trong cái lạnh tê tái của 
mưa phùn về đêm, của những 
ngày chớm đông trên vùng cao 
Phước Sơn, tôi lại leo lên sau xe 
để Hoa chở về lại thị trấn Khâm 
Đức. Chia tay anh trong đêm 
lạnh, không quên cái nắm tay 
thật chặt, lòng tự nhủ “Muốn 
luôn giữ được ánh sáng thì phải 
đi qua màn đêm”. n

người  
tổ trưởng  
cần mẫn

Tổ trưởng Trần Văn hoa đang thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra đêm đường dây trung thế.

7h30 tối, sân Đội quản lý điện Phước 
Sơn sáng choang, anh em được phân 
công đã tập trung đông đủ. hôm nay, 
chúng tôi tập trung kiểm tra đêm 
đường dây 22kV phân đoạn sau máy 
cắt Phước Đức, Phước Sơn. Tôi được 
phân công cùng đồng chí Trần Văn hoa 
- tổ trưởng Quản lý lưới điện khu vực 
Phước Sơn tiến hành kiểm tra từ sau 
máy cắt phân đoạn Phước Đức đến trụ 
100 - trụ cổng trời nằm trên địa phận 
xã Phước Mỹ, Phước Sơn. 

gương sáng công Đoàn
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Dù chiếm số ít trong Đội QLVh lưới 
điện cao thế 110kV hà Tĩnh (7,6%)  
nhưng không vì thế mà sự đóng góp 
của chị em lại không được ghi nhận. 
Những nữ công nhân vận hành Trạm 
biến áp 110kV đã góp vai trò quan 
trọng trong việc đảm bảo lưới điện 
110kV an toàn trên địa bàn hà Tĩnh.

 
 

Làm nhiệm vụ vận hành, các nữ 110kV 
luôn phải học hỏi để nắm vững quy trình, 
sơ đồ lưới điện mình quản lý, chính xác 
trong mọi thao tác để đảm bảo an toàn 

cho những ca trực. Nhất là ở các trạm 110kV nhiều 
máy, nhiều lộ đường dây dài thường hay xảy ra sự 
cố. Bản thân nữ vận hành luôn phải có tâm lý vững 
vàng để phát hiện cũng như xử lý sự cố nhanh 
chóng và an toàn. Chị Lê Ngọc ánh (Trạm 110kV 
Kỳ Anh - PC Hà Tĩnh) chia sẻ hóm hỉnh: “Có lần đi 
khám sức khỏe do cơ quan tổ chức, phần giới tính 
để trống nên bộ phận hồ sơ ở bệnh viện cho mình 
vào danh sách nam, vì họ nghĩ công nhân QLVH 
đường dây và TBA 110kV đâu dành cho nữ giới".

   Vất vả, nhiều hiểm nguy, công việc của nữ vận 
hành TBA 110kV không hề đơn giản khi hằng ngày 
phải tiếp xúc trực tiếp với thiết bị đang mang điện. 
Huyền Trang (Trạm 110kV Vũng áng - PC Hà Tĩnh) 
chia sẻ: “Vận hành TBA có nhiều thiết bị cũ, khi 
thiết bị nổ mình không ngờ tới được. Trường hợp 
thao tác phía 110kV, khi quay DCL 110kV sẽ rất vất 
vả vì sức con gái yếu. Không đeo găng tay thì mất 
an toàn nhưng đeo găng tay sẽ khó thao tác...”

  Vào mùa mưa bão, công việc nhọc nhằn hơn 
khi các nữ công nhân vận hành vẫn phải mang 
nhiệm vụ trực điện tại các TBA 110kV. Chị Ngọc 
ánh tâm sự thêm: “Hôm ấy nghe tin bão sẽ về 
lúc nữa đêm, đầu giờ chiều mình đã lên đường 
đến trạm để trực bão. Vậy mà bão về nhanh quá, 
đang xoay xở tìm cách đi qua quãng đường trống 
vắng với sức gió giật rất mạnh thì may có xe ô 

tô đi ngang. Anh lái xe thấy nguy hiểm nên bảo 
mình cố gắng đi nép vào cạnh xe, nhờ thành xe 
che chắn gió mình mới đến được trạm an toàn”. 
Chị Nguyễn Thị oanh (Trạm 110kV Cẩm Xuyên - 
PC Hà Tĩnh) cho biết: “Những hôm trời mưa gió, 
chưa đi ca đã sẵn sàng tâm lý chuẩn bị xử lý sự cố. 
Có những hôm máy cắt thi nhau nhảy ầm ỉ, thật 
sự lúc ấy rất cần tâm lý vững vàng mới xử lý sự 
cố nhanh gọn và an toàn”. Còn chị Ngọc ánh vẫn 
không sao quên được ca trực mà TI 375 bị nổ, TI 
dầu nên bốc cháy lớn. Chị đã nhanh chóng cắt MC 
375, MC 331 rồi cầm bình cứu hỏa dập cháy. Lần 
ấy, ca trực của chị được công ty khen thưởng bởi 
xử lý nhanh sự cố. 

Nữ CBCNV nhà đèn luôn khẳng định vị trí và 
những đóng góp tích cực của mình đối với sự phát 
triển của ngành Điện. riêng với nữ công nhân vận 
hành TBA 110kV, niềm vui của họ còn là những ca 
trực an toàn, đảm bảo dòng điện ổn định, liên tục, 
đáp ứng tốt nhu cầu về điện đối với sự phát triển 
kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.n

những bông hoa 
trong Đội quản lý vận hành 
lưới điện cao thế

Những nữ vận hành lưới điện cao thế TBa 110kV Kỳ anh – 
Vũng áng (PC hà Tĩnh).

hoàng nhung
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ánh Trần

chúng tôi đến tỉnh Bình Thuận - dải cuối 
cùng của Nam Trung Bộ vào những 
ngày tháng 2, mới sáng sớm nhưng 
nắng gắt đã đổ xuống cả vùng đất. 

Mảnh đất gắn liền với gió, nắng nóng, hình ảnh 
những người làm điện nơi đây được ví như những 
người đàn bà Chăm “đội cả bầu trời” như nung…

ấn tượng với chúng tôi là hình ảnh những 
khuôn mặt rám nắng, đôi bàn tay chai sần, những 
bộ quần áo cam bạc màu dần theo thời gian – thế 
nhưng, những người thợ điện nơi miền nắng gió 
này để lại ấn tượng rất dễ gần, dễ mến.

Gắn bó với ngành Điện từ năm 2005, anh 
Hoàng Văn Quân – Điện lực Phan Thiết, Công ty 
Điện lực Bình Thuận chia sẻ: Anh và các đồng 
nghiệp đã được “tôi luyện” bản lĩnh chịu khó, kiên 
trì... dưới những “chảo lửa” khổng lồ của vùng đất 
này. Bởi Bình Thuận là dải đất có nắng nóng quan 
năm, nhất là vào những ngày cao điểm, các anh 
phải làm việc từ 5 giờ sáng tới 18 giờ chiều. Chưa 
kể, những lúc đi xử lý sự cố tại các trạm biến áp 

hay cột điện trơ chọi giữa trời nắng nóng, những 
người thợ điện như anh không khác gì đang ở 
trong “lò luyện” thép. Anh Quân tâm sự: “Nghề 
công nhân điện “làm dâu trăm họ”, nhọc nhằn, 
gian nan. Vào cao điểm nắng nóng, khối lượng 
công việc của người thợ điện có thể tăng gấp đôi, 
gấp ba so với ngày thường. Nhiều khi phải đối mặt 
với cái nóng “cháy da cháy thịt”, chạy đua với thời 
gian, làm việc xuyên trưa, thậm chí cả đêm”.

Dưới cái nắng nóng gần 40 độ C, những người 
thợ điện miền đất khát vẫn miệt mài công việc. 
Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, thấm đẫm 
những bộ đồng phục đã bạc màu mưa nắng. 
Những ngày nắng nóng, điện thoại réo liên tục, 
máy của các anh luôn thường trực 24/24h. Sự cố 
điện xảy ra là các anh có mặt kịp thời, làm việc liên 
tục không ngơi nghỉ, miễn sao cấp điện trở lại cho 
người dân sớm nhất. 

Và, để có thể “căng” mình hàng giờ liền cả trong 
mùa nắng nóng, cũng như “băng mình” qua những 
cơn gió chướng với cát bụi mịt mù… các anh đã tích 

chuyện thợ điện

miền đất khát…

Văn hóa ngành ĐIện

Bình Thuận là 1 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ được mệnh danh là vùng “bán 
sa mạc” với khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng gió, không 
có mùa đông và khô hạn nhất cả nước. Cuộc sống, công việc của người dân 
nói chung, những người làm điện nói riêng, hết sức khó khăn... Thế nhưng, 
cũng chính mảnh đất đầy nắng và gió đã tôi luyện nên tinh thần và ý chí 
cho những người làm điện nơi đây có thêm nghị lực và kiên cường.

chuyện thợ điện
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Và sau giờ làm việc mệt nhọc, những giây 
phút nghỉ ngơi, trò chuyện chính là thời gian để 
anh em thư giãn, góp phần tái tạo sức lao động, 
cũng như gắn kết tình đồng nghiệp. Công việc 
càng khó khăn, vất vả, anh em càng đoàn kết, hỗ 
trợ nhau, coi nhau như người một nhà. Đó chính 
là động lực để họ “chiến đấu” và chiến thắng sự 

khắc nghiệt của thời tiết mỗi ngày.
Và chuyện anh em thợ điện trong 

các đội xử lý sự cố vắng nhà 
triền miên  đã thành chuyện 

hết sức bình thường. Vì 
thế, vợ con, người thân 
của họ cũng đồng cảm 
và chia sẻ nhiều hơn, để 
họ yên tâm hoàn thành 

nhiệm vụ.  
 “Khi đã xác định làm 
ngành Điện là phải 

gắn trách nhiệm 
lên hàng đầu. 
Cuộc sống gia 
đình nhiều khi 
cũng phải hy 
sinh để nhường 

cho công việc. 
Vợ con cũng quen 

những bữa cơm vắng 

lũy cho mình những “bí quyết” đảm bảo sức khỏe.
“Mỗi khi làm việc ngoài trời nắng nóng, chúng 

tôi thường căng lều che nắng gần vị trí làm việc để 
thay nhau thực hiện công việc và chuẩn bị lượng 
nước đầy đủ cho người lao động. Sau khoảng 1 
giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát từ 15 - 
20 phút. Trang phục bảo hộ thường rộng rãi giúp 
thoát nhiệt, có mũ đội che nắng. Đặc biệt, không 
thể thiếu những chiếc khăn mặt ướt để lau 
mồ hôi và những chai nước mát dắt 
theo bên mình…” - Anh Nguyễn 
Ngọc Bảo – Điện lực Phan Thiết, 
Công ty Bình Thuận chia sẻ.

Công ty Điện lực Bình 
Thuận hiện đang cấp điện cho 
gần 380.000 khách hàng, trong 
đó, phần lớn khách hàng trồng 
cây thanh long (chiếm 30% 
phụ tải toàn tỉnh). Là 
“thủ phủ” trồng thanh 
long với hơn 22.000 
ha, chiếm hơn 70% 
tổng diện tích thanh 
long cả nước, điện 
là yếu tố không thể 
thiếu. Vì nếu thiếu 
điện sẽ dẫn tới khả năng 
người dân mất mùa thanh 
long. Bởi khi cây thanh long được 2 tuổi, phải có 
điện chong từ 12 tiếng mỗi đêm cho cây ra hoa, 
với chu trình kéo dài từ 15 - 20 ngày.

Anh Hoàng Văn Quân – Điện lực Phan Thiết, 
Công ty Điện lực Bình Thuận tâm sự về cuộc sống 
của những người thợ điện: “Gần 15 năm làm thợ 
điện, cũng đã quen với cái nắng, cái gió, cái vất 
vả rồi. Điều làm cho mình cảm thấy muốn gắn bó 
với nghề này là mỗi ngày được lắp điện cho các 
vựa thanh long, hướng dẫn kỹ thuật chong đèn 
cho nông dân quê mình mà thấy vui phơi phới. 
Bởi làm thợ điện cũng giúp được nhiều nông dân 
thoát nghèo, trong đó có nhiều bà con, họ hàng 
của mình. Mỗi ngày nhìn cuộc sống của bà con 
khấm khả, những người thợ điện thấy vui hơn và 
cố gắng thêm trong công việc của mình.”

Nhọc nhằn và kể cả nguy hiểm nhưng người 
thợ điện luôn sẵn sàng nhận lệnh, ngày hay đêm, 
mưa hay nắng, các anh đều nhanh chóng lên 
đường, vượt mọi khó khăn với quyết tâm khắc 
phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để nối 
thông dòng điện phục vụ cho sản xuất và sinh 
hoạt của người dân.

mặt chồng, vắng mặt cha. Mỗi anh em chúng tôi 
đều coi công ty là gia đình, đồng nghiệp là anh em 
bởi thời gian 8 tiếng, có những ngày là 10 tiếng 
chúng tôi gắn bó với nhau, đồng cam cộng khổ, 
chia ngọt, sẻ bùi. Điều động viên lớn là sự quan 
tâm của công đoàn công ty với cuộc sống của từng 
anh em trong đơn vị. Chúng tôi được lắng nghe, 
được chia sẻ, được ghi nhận về tình cảm và được 
quan tâm về vật chất và tinh thần. Đó là động lực 
để anh em dù vất vả nhưng cũng không ngại khó, 
ngại khổ.” - anh Nguyễn Nhật Minh – Điện lực Phan 
Thiết, Công ty Điện lực Bình Thuận tâm sự.

Được đi và cùng trải nghiệm với những người 
làm điện miền đất khát, chúng tôi mới thấu hiểu 
được phần nào sự khắc nghiệt về công việc mà họ 
phải làm mỗi ngày. Dù vất vả, gian nan nhưng với 
tất cả lòng say mê, yêu nghề, các anh đã vượt qua 
mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao. Bất kể ngày hay đêm, mưa 
hay nắng, họ luôn sẵn sàng nhận lệnh, nhanh 
chóng lên đường, vượt qua mọi khó khăn với 
quyết tâm sẵn sàng phục vụ khách hàng, tất cả vì 
dòng điện sáng. n
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Đỗ Thị Trà ly 

Văn hóa ngành ĐIện

Trong những năm 
qua, Ban nữ công 
công ty Điện lực Bắc 
Ninh luôn quan tâm 

đến các hoạt động về giới, bình 
đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ 
nữ; chỉ đạo các tổ nữ công thuộc 
các Công đoàn cơ sở thành viên 
thường xuyên tổ chức tốt các 
hoạt động chăm lo lợi ích đoàn 
viên, đặc biệt là các lao động 
nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc 
bệnh hiểm nghèo.

Việc thăm hỏi tặng quà cho 
CBCNVLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn, không may mắc bệnh 
hiểm nghèo là một trong những 
hoạt động tình nghĩa, kịp thời 
động viên tinh thần, giúp các chị 
em có thêm động lực để vượt 
qua giai đoạn khó khăn trong 
cuộc sống. Đồng thời, thể hiện 
truyền thống đạo lý tốt đẹp, 
tinh thần tương thân tương ái 
của dân tộc. Trong thời gian tới, 
những hoạt động tương tự sẽ 
tiếp tục được nhân rộng nhiều 
hơn để lan tỏa tình cảm và tinh 
thần đoàn kết của chị em phụ 
nữ công ty Điện lực Bắc Ninh.n

Quỹ Tình nghĩa -  
ấm lòng nữ công nhân 
viên chức, lao động

Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2020), 
Ban nữ công thuộc Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tổ 
chức, thăm hỏi và tặng quà cho các đồng chí nữ CNVC lao động 
không may bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thị Sáu - Trưởng Ban nữ công, công đoàn PCBN trao quà cho chị em 
CNVC,LĐ mắc bệnh hiểm nghèo.

Ban nữ công Công đoàn PCBN trao quà cho chị Nguyễn Thị Liêm – ĐLTP.                                     
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Tiết xuân thường đẹp nao nao
Trời xuân thắm sắc hoa đào gió đưa 

Xuân nay trời lại đổ mưa
Cộng đồng đón Tết Giao thừa lạnh căm

Mưa to gió giật ầm ầm
Xuân mà như thể tháng 5 bão về

Người thợ điện lạnh tái tê
Đêm đông lại xách đồ nghề hành quân

Cực đoan trời đất xoay vần
Cột điện gẫy đổ, trước sân trắng màu

Những hạt mưa đá ở đâu
Lạc mùa cản giấc ngủ sâu “áo vàng”

Người ta mừng đón xuân sang
Còn anh lo sửa mấy hàng cột xiêu

Dây điện tuy chẳng đứt nhiều
Nhưng làm bận mải một chiều đầu xuân

Chỉ sau ít phút định thần
Thợ điện gắng sức, toàn dân sáng đèn

Còn chưa kịp nhận lời khen
Đã vào chống dịch như kèn tiến quân

Người ta xum họp quây quần
Tránh vùng dịch bệnh, giữ thân ấm nhà

Còn anh lại phải đi xa
Giữ dòng điện sáng muôn nhà tươi vui

Chỉ sau một thoáng ngậm ngùi
‘‘Áo cam’’ gác bỏ ‘‘cái tôi’’ hẹp lòng

Quyết vì dòng điện sáng trong
Niềm tin thắp sáng cộng đồng nơi nơi
Những người thợ điện chúng tôi
Giữ cho sáng mãi muôn đời Việt Nam.

Âm thầm người lính áo cam
 BùI hảo TrƯờNG (Công ty Điện lực Thái Bình)
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tập đoàn điện lực Việt nam 

hoạt động phòng,  
chống dịch covid–19
Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch 
Covid-19 cụ thể: Phun thuộc khử trùng diệt khuẩn nơi làm việc, đo giám sát thân 
nhiệt, phát khẩu trang, cung cấp nước diệt khuẩn tại nơi làm việc cho CBCNV và 
khách hàng đến giao dịch… Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc EVN đã tổ chức nhiều 
hoạt động tặng khẩu trang phòng dịch Covid19 cho khách hàng và nhân dân, thi 
công cấp điện an toàn, liên  tục, kịp thời cho các Bệnh viện dã chiến, khu vực cách ly 
tập trung ở các tỉnh trong phạm vi cả nước. Một số hình ảnh phản ánh như sau:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức giám sát đo thân nhiệt CBCNV và 
khách đến giao dịch tại trụ sở EVN.

Điện lực Trà Vinh phát hơn 1.000 khẩu trang phòng dịch Covid-19 
cho học sinh.

Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thăm hỏi, tặng quà 
cho đơn vị trực thuộc trong đợt phòng chống dịch Covid-19.

Điện lực Củ Chi thuộc Tổng công ty Điện lực hCM kéo điện cấp cho 
bệnh  viện dã chiến phòng chống dịch Covid-19.

CBCNV Tổng công ty phát điện 1 nghiêm túc thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch Covid-19 như: Đeo khẩu tra, rửa tay bằng dung 
dịch diệt khuẩn khi làm việc.

CBCNV Tổng công ty phát điện 2 phát khẩu trang phòng chống dịch 
Covid-19 cho nhân dân.


