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= Bình Sơn

Tháng Ba đang giữa mùa xuân, 
cảnh vật vui tươi và lòng người 
rộn rã. Ngành Điện lực Việt 
Nam vừa trải qua một cái Tết 
rất nhiều ấn tượng, không 

những chỉ đảm bảo cung ứng nguồn điện 
trong dịp tết mà còn giữ được sự an toàn, 
thông suốt trong những ngày cao điểm tiêu 
thụ điện năng. Có được điều đó là do công 
sức của cả một đội ngũ, từ chỉ đạo, điều hành 
đến ứng trực thường xuyên, từ người lãnh đạo 
đến người thợ miệt mài với công việc.

Cái Tết càng đáng nhớ hơn khi toàn bộ 
các cấp công đoàn đều chung tay chăm 
lo để các thành viên có một cái tết đầy đủ 
và tươi vui. Những món quà tình nghĩa, nhỏ 
như một gói quà tết, lớn như cả một căn nhà 
đã kịp thời đến tay người lao động; những 
hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời, 
đúng nghĩa sẻ chia và chung hưởng. Trách 
nhiệm rất cao thuộc tổ chức của người lao 
động trở thành hạt nhân gắn kết và góp 
phần không nhỏ vào thành tích ngành Điện 
đã đạt được trong năm qua và ấn tượng của 
cái tết vừa qua.

Một năm lao động và cống hiến đã bắt 
đầu. Năm nay, giai cấp công nhân Việt Nam 
kỷ niệm một sự kiện lớn đó là 90 năm Ngày 
thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 
- 28/7/2019) và Kỷ niệm 65 năm Ngày 
truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 
(21/12/1954 - 21/12/2019). Hòa chung 

với khí thế của người lao động cả nước, 
những thành viên của Công đoàn Điện lực 
Việt Nam hướng tới ngày kỷ niệm này bằng 
tâm huyết và sức lực, đóng góp thiết thực 
vào sự nghiệp vững mạnh của Công đoàn 
- đại diện quyền lợi người lao động và là tổ 
chức đáng tin cậy của giới cần lao. Càng 
ý nghĩa hơn đối với người lao động ngành 
Điện khi trong năm nay, Công đoàn Điện 
lực Việt Nam tiếp nhận Khối trưởng thi đua 
9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty. Đó 
là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm 
phải là đầu tàu dẫn dắt phong trào thi đua 
đã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 
khởi xướng. Một con số trùng hợp lý thú, 
vừa qua, 90 cán bộ nữ công tiêu biểu đã 
được vinh danh, chuẩn bị chào đón 90 năm 
Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đất nước vào xuân, lòng người mở hội. 
Hà Nội - Thủ đô của chúng ta vừa là điểm 
đến của hữu nghị và hòa bình khi Hội nghị 
thượng đỉnh Mỹ - Triều được tiến hành tại 
thành phố mà 20 năm trước được UNESCO 
vinh danh “Thành phố vì hòa bình”. Đóng 
góp cho sự thành công của cuộc gặp mặt 
mang tầm quốc tế này hẳn có công sức 
của người ngành Điện, trong sự đảm bảo an 
ninh cho hội nghị có an ninh về điện.

Một năm thành công bắt đầu từ những 
ngày đầu tiên của năm mới, của trí tuệ, sức 
lực, tâm huyết của cả đội ngũ hội tụ và chung 
tay đóng góp cho sự thành công đó! n

Rộn ràng  
sắc Xuân

  1
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= Đình ngà 

Đổi mới nội dung gắn với 
phương thức hoạt động

Năm 2018, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam đã tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động hướng về cơ sở. Các 
hoạt động này được tổ chức tiết 
kiệm, hiệu quả, từng bước nâng cao 
uy tín của tổ chức công đoàn, góp 
phần cùng chuyên môn hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác 
công đoàn năm 2018 vừa qua, 
Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng 
thẳng thắn đánh giá, công tác chăm 
lo cho người lao động (NLĐ) ở một 
số đơn vị vẫn còn khiêm tốn. Do 
đó, việc nâng cao chất lượng CĐCS 
phải gắn với việc đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động và phải bắt 
đầu từ những việc làm cụ thể, thiết 
thực, mang lại lợi ích cho NLĐ. Đặc 
biệt, trong sinh hoạt, CĐCS cần lấy 
CNVC-LĐ làm trung tâm nhằm phát 
huy trí tuệ cá nhân thành sức mạnh 
tập thể. Đó là điều cốt lõi trong nâng 
cao chất lượng sinh hoạt CĐCS. 

Nội dung sinh hoạt cần đề cập 
đến các vấn đề thiết thực như: Các 
quyền lợi cơ bản, hợp pháp, chính 
đáng về tiền lương, tiền thưởng, 
BHXH, BHYT, bảo hộ lao động, chế 
độ độc hại, làm thêm giờ của người 

lao động hay quan tâm đến các 
biện pháp cải thiện điều kiện làm 
việc, nâng cao đời sống, đào tạo, 
đề bạt, thi đua khen thưởng...

Đẩy mạnh các phong trào  
thi đua theo khối, cụm

Năm 2019 là năm chào mừng 
Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống 
ngành Điện lực cách mạng Việt 
Nam (21/12/1954 - 21/12/2019) 
và 90 năm Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 
28/7/2019). Do đó, Công đoàn 
Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức phát 
động các phong trào thi đua sôi nổi. 
Trong đó, tập trung vào phong trào 
thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh và nâng cao chất lượng 
dịch vụ khách hàng, thi đua "Lao 
động giỏi, Lao động sáng tạo", các 
phong trào thi đua nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác an toàn vệ sinh 
lao động (ATVSLĐ), xây dựng văn 
hóa an toàn lao động tại nơi làm 
việc, cải thiện điều kiện lao động, 
phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp cho NLĐ.

 7 CĐCS trực thuộc Công đoàn 
Điện lực Việt Nam nhận bằng khen  
của Tổng Liên đoàn LĐVN vì có 
thành tích xuất sắc trong xây dựng 

tổ chức công đoàn vững mạnh 
năm 2018.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt 
Nam Khuất Quang Mậu nhấn mạnh, 
CĐCS cần phối hợp với chuyên 
môn tăng cường kiểm tra công tác 
ATVSLĐ, PCCN, phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn, nâng cao 
hơn nữa chất lượng hoạt động của 
mạng lưới ATVSV; tuyên truyền, vận 
động đoàn viên, NLĐ không uống 
rượu bia khi tham gia giao thông, 
không hút thuốc lá tại nơi làm việc; 
tổ chức các hoạt động ATVSLĐ 
thiết thực và phù hợp. 

Cùng với đó, CĐCS cần nêu cao 
vai trò là đại diện cho NLĐ khi EVN 
thay đổi mô hình sản xuất, tái cơ 
cấu, cổ phần hóa, sắp xếp lại lao 
động, giải quyết lao động dôi dư, 
giải quyết tranh chấp lao động; 
giám sát việc thực hiện chế độ, 
chính sách tiền lương, tiền thưởng, 
phúc lợi của CNVC-LĐ, thỏa ước lao 
động tập thể, dân chủ cơ sở, khen 
thưởng, kỷ luật và những vấn đề liên 
quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên và NLĐ. 

Ngoài ra, việc đẩy mạnh các 
hoạt động văn hóa - thể thao nhằm 
nâng cao thể chất cho NLĐ và 
tăng cường mối quan hệ gắn kết 

nâng cao chất lượng 
công đoàn cơ sở
Theo Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - ông Khuất Quang Mậu, 
Công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh thì tổ chức Công đoàn mới vững 
mạnh. Đây cũng chính là chủ đề hoạt động của Công đoàn Điện lực 
Việt Nam trong năm 2019.
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với đơn vị; quan tâm tới công tác 
biểu dương, khen thưởng nhằm 
động viên, khuyến khích NLĐ sẽ 
được Công đoàn Điện lực Việt Nam 
và các CĐCS thực hiện theo quan 
điểm tránh phô trương, hình thức, 
lãng phí và khuyến khích các hoạt 
động tại cơ sở được tổ chức theo 
cụm, nhóm.

Với chủ đề năm 2019 là “Nâng 
cao chất lượng hoạt động công 
đoàn cơ sở”, nhằm tiếp tục khắc 
phục các hạn chế, tồn tại và giúp 
cho các CĐCS triển khai thực hiện 
tốt nhất vai trò và chức năng nhiệm 
vụ của mình, các cấp công đoàn 
cần phải tập trung thực hiện một 
số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng 
cường giám sát việc thực hiện chế 
độ, chính sách tiền lương, phúc lợi, 
thực hiện Thỏa ước lao động tập 
thể; nghiên cứu tổ chức khảo sát 
đời sống NLĐ để có hướng phối 
hợp cùng chuyên môn chăm lo, hỗ 
trợ NLĐ tốt hơn; phối hợp tốt với 
chuyên môn thực hiện tốt QCDC 

ở cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải 
quyết tâm tư của NLĐ; cùng chuyên 
môn xây dựng văn hóa an toàn lao 
động tại nơi làm việc, cải thiện điều 
kiện làm việc góp phần hạn chế tối 
đa TNLĐ;  vận động NLĐ tích cực 
nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, cải 
cách hành chính để góp phần nâng 
cao năng suất lao động; chọn các 
phong trào thi đua thiết thực, gắn 
liền với nhiệm vụ SXKD của đơn vị 

để triển khai thực hiện; nhân rộng 
những gương người thật, việc hay, 
các gương điển hình tiêu biểu; cán 
bộ công đoàn các cấp cần tăng 
cường đi cơ sở, nắm chắc tình hình 
của từng đơn vị, bộ phận; tổ chức 
tuyên truyền để NLĐ hiểu rõ về Hiệp 
định Đối tác toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 
đặc biệt là những vấn đề liên quan 
tới công đoàn ở nước ta… n

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh Lê Văn Minh:
Trong năm 2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã 

triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Tuy nhiên, 
ở một số CĐCS việc thực hiện chức năng của tổ chức 

Công đoàn vẫn còn nhiều hạn chế, như: Công tác 
chăm lo NLĐ ở một số đơn vị vẫn còn khiêm tốn; điều 

kiện làm việc ở những nơi khó khăn vẫn chưa có nhiều 
cải thiện; việc phối hợp tốt cùng chuyên môn thực hiện 

QCDC ở cơ sở vẫn còn đơn thư, khiếu nại; TNLĐ vẫn 
còn xảy ra ở nhiều đơn vị; cán bộ công đoàn một số 
nơi chưa thật sự chủ động trong hoạt động, chưa thể 

hiện rõ vai trò đại diện cho người lao động…

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể tại Hội nghị tổng kết 2018
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=Lê nhường

chủ tịch Công đoàn Dệt 
May Việt Nam Lê Nho 
Thương, Khối trưởng thi 
đua năm 2018 cho biết: 
Năm 2018 có nhiều khó 

khăn, 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 để 
chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
SXKD và chăm lo đời sống vật chất tinh 
thần cho NLĐ. Với sự phối hợp đồng 

bộ giữa chuyên môn và Công đoàn, 
CNVCLĐ của Khối đều yên tâm công 
tác, gắn bó với nghề, tin tưởng vượt 
qua khó khăn để cùng doanh nghiệp 
ổn định sản xuất, phát triển bền vững. 
Các hoạt động Công đoàn của các đơn 
vị trong Khối đều 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 LĐLĐ Việt 
Nam. Công tác tổ chức các phong trào 
thi đua, chấm điểm, bình xét thi đua 
có nhiều sáng tạo, thu hút đông đảo 

cán bộ, CNVCLĐ tham gia, góp phần 
quan trọng cho việc hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị của 09 đơn vị 
trong Khối.

 Với Công đoàn Điện lực Việt Nam, 
chỉ tính riêng hoạt động xã hội và chăm 
lo đời sống người lao động, trong năm 
2018, đã hỗ trợ xây nhà mới và sửa 
chữa 50 nhà Mái ấm CĐ với tổng số tiền 
3 tỷ đồng; hỗ trợ cho 399 CNVCLĐ ốm 
đau, bị tai nạn có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn với số tiền 2 tỷ đồng; Công 
đoàn các đơn vị đã hỗ trợ cho 5.517 
cán bộ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn và bị thiệt hại do bão lũ với 

Công đoàn điện lựC Việt nam:

Khối trưởng thi Đua 
Công Đoàn tập Đoàn, 
tổng Công ty năM 2019

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và các đại biểu chứng kiến lãnh đạo các CĐ ngành, Tập đoàn, Tổng công ty  ký kết giao ước thi đua năm 2019. 
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Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận Cờ thi đua Khối trưởng năm 2019 từ Chủ tịch Công đoàn Diệt May Việt Nam. 

số tiền 12,2 tỷ đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 
xây dựng nhà tưởng niệm Nguyễn Đức 
Cảnh, hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho 
giáo viên tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ người 
dân bị ảnh hưởng mưa, bão, lũ lụt... với 
tổng số tiền là 1,6 tỷ đồng.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay 
mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 
Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 
Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những 
kết quả đạt được của các Công đoàn 
ngành, Tập đoàn, Tổng công ty trong 
việc tổ chức các phong trào thi đua. 
Các hoạt động Công đoàn đã có sự đổi 
mới theo chiều sâu, thiết thực. Để phát 

huy hơn nữa hiệu quả hoạt động Công 
đoàn của các đơn vị trong khối, đồng 
chí Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị Công 
đoàn Tập đoàn, Tổng công ty phát huy 
vai trò của mình động viên đoàn viên, 
CNVCLĐ triển khai, thực hiện tốt Nghị 
quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 
cũng như nhiệm vụ chính trị mà Chính 
phủ giao cho các đơn vị. Bởi đây đều là 
những “cỗ máy” quan trọng thực hiện 
sự bứt phá theo tinh thần chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, các đơn 
vị trong khối cần chấm dứt tư duy hoạt 
động Công đoàn dựa vào sự hỗ trợ của 
Tập đoàn, Tổng công ty; cần phải sáng 
tạo, chủ động tham mưu tốt để chăm 
lo tốt hơn quyền, lợi ích của đoàn viên, 
NLĐ. Công tác thi đua phải thiết thực 
hiệu quả, khen thưởng phải đúng người, 
đúng đối tượng, tạo động lực cho các 
phong trào thi đua phát triển.

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã 
thống nhất bầu Công đoàn Điện lực 
Việt Nam làm Khối trưởng năm 2019 và 
Công đoàn Dầu khí Việt Nam làm Khối 
phó, đồng thời ký kết giao ước thi đua 
năm 2019.

Các Công đoàn ngành, Tập đoàn, 
Tổng công ty trong khối đã thống nhất 
bình xét Cờ dẫn đầu thi đua năm 2018 
cho Công đoàn Dệt May VN; Cờ thi đua 
xuất sắc cho Công đoàn Hàng hải VN; 
Công đoàn Dầu khí VN và Công đoàn 
Hàng không VN. n

Ngày 22/2/2019, 
tại Hà Nội, Khối 
thi đua các Công 
đoàn Tập đoàn, 
Tổng Công ty trực 
thuộc Tổng LĐLĐ 
Việt Nam tổ chức 
tổng kết hoạt 
động Công đoàn 
năm 2018 và triển 
khai công tác năm 
2019. Tham dự và 
phát biểu chỉ đạo 
hội nghị có đồng 
chí Ngọ Duy Hiểu - 
Phó Chủ tịch Tổng 
LĐLĐ Việt Nam.
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Theo đó, các cấp Công đoàn phối 
hợp với chuyên môn phát động các 
phong trào thi đua tập trung nâng cao 
năng suất, chất lượng, sản phẩm, dịch 
vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định 
về môi trường, về an toàn vệ sinh lao 
động, phòng chống cháy nổ, xây dựng 
tác phong công nghiệp và ý thức tuân 
thủ pháp luật. Các cấp công đoàn bám 
sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh năm 2019, phối hợp với 
chuyên môn tập trung đẩy mạnh phong 
trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động 
sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao 
hơn, chất lượng tốt hơn”. Đồng thời, 
phấn đấu hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh ở từng 

đơn vị, doanh nghiệp ngay từ tháng đầu, 
quý đầu và cả năm 2019.

 Đối với các cấp Công đoàn cần 
thực hiện các hoạt động sau:

Phát động phong trào “Đổi mới, 
sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động 
công đoàn”, động viên cán bộ, đoàn 
viên phát huy tinh thần năng động, 
sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt 
động công đoàn các cấp và xây dựng 
tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Triển khai các phong trào thi đua 
phải gắn với hoạt động chăm lo, bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên và người lao động. Chú 
trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các 
hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn 

viên, phấn đấu “mỗi Công đoàn cơ sở 
- Một lợi ích đoàn viên”; tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn 
viên”. Tập trung nâng cao chất lượng 
thương lượng, đối thoại, ký kết, thực 
hiện TƯLĐTT trong các doanh nghiệp; 
tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các TƯLĐTT, thực hiện tốt Quy chế 
dân chủ tại cơ sở.

Gắn các phong trào thi đua với hoạt 
động tuyên truyền, vận động CNVCLĐ 
tích cực thi đua học tập, nâng cao 
trình độ chính trị, chuyên môn, tay 
nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, 
trang bị kiến thức pháp lý, xây dựng 
tác phong công nghiệp để thích ứng 
với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
góp phần thực hiện có hiệu quả Chương 
trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành 
với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh 
tranh Quốc gia và phát triển bền vững 
đất nước”.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 
28/7/2019) là sự kiện chính trị quan 
trọng của giai cấp công nhân và tổ 
chức Công đoàn Việt Nam. Đoàn Chủ 
tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi toàn 
thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước 
phát huy truyền thống 90 năm đồng 
hành cùng đất nước, khắc phục mọi 
khó khăn, ra sức thi đua lập nhiều thành 
tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, 
góp phần hoàn thành toàn diện và vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 
và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). n

“Công trình, phần ViệC Công Đoàn - 
  Chào Mừng 90 năM Công Đoàn  
  Việt naM Đồng hành Cùng Đất nướC”

Đó là chủ đề thi đua năm 2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kèm theo 
Chương trình số 99/CTr-TLĐ ngày 18/01/2019 về Chương trình Thi đua năm 
2019 “Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Các phong trào thi đua trong lao động sản xuất do các cấp Công đoàn ĐLVN phát động trong những năm qua 
góp phần hoàn thành đạt và  vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam
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Sứ mệnh “Thắp sáng  
niềm tin”

Năm qua, dấu ấn của ngành Điện 
chính là đạt danh hiệu “Doanh nghiệp 
bền vững”, mức tín nhiệm về năng lực 
tài chính nâng cao, chỉ số Tiếp cận điện 
năng thăng hạng vượt bậc... Những 
thành tích đó là kết quả của một quá 
trình hướng tới người lao động (NLĐ), 
vì NLĐ. Chủ tịch công đoàn Điện lực 
Khuất Quang Mậu mở đầu câu chuyện 

như vậy khi đưa chúng tôi theo đoàn 
công tác thăm và chúc Tết cán bộ công 
nhân hai Nhà máy thủy điện Lai Châu 
và Sơn La. Ông cho biết, chính nhân tố 
con người được coi trọng đã góp phần 
lớn vào chủ trương chung của tập đoàn, 
mà tổ chức công đoàn là hạt nhân đoàn 
kết, đầu mối và trung tâm trong việc 
chăm lo đời sống NLĐ, chung tay với 
tập đoàn vì sứ mệnh "Thắp sáng niềm 
tin" của đoàn viên, NLĐ ngành Điện. 

Tết 2019, lưới điện Quốc gia đã về đến 
100% số xã, tỷ lệ số hộ dân được dùng 
điện đạt gần 99%, phục vụ hầu hết tất 
cả mọi gia đình Việt Nam. Nhận thức rõ 
điều này, càng thôi thúc cán bộ công 
đoàn phải ngày đêm trăn trở, suy nghĩ 
làm thế nào để chăm lo, quan tâm nhiều 
hơn nữa với từng NLĐ.

Có lẽ vì áp lực lớn về tiến độ, yêu 
cầu về chất lượng, an toàn công trình 
nên vào thời điểm chúng tôi có mặt trên 

“TếT sum vầy” 
     của công nhân ngành điện

Nếu như Tết là thời khắc nhà nhà sum vầy sau một năm lao động 
vất vả, thì đặc trưng của người công nhân ngành Điện luôn phải 
túc trực, vận hành, bảo đảm nguồn năng lượng cho đất nước thông 
suốt, cho ánh điện chan hòa khắp đường phố, thôn quê. Dù ca trực 
đêm giao thừa ở trạm điện xa xôi, hay nơi núi rừng heo hút đêm 
giao thừa, những người thợ điện vẫn luôn ấm áp bởi sự có mặt của 
những cán bộ công đoàn. Sợi dây gắn bó giữa tổ chức công đoàn 
và người lao động ngày càng bền chặt hơn bởi những quan tâm, 
chăm sóc ngày càng chân tình, thiết thực như thế.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN và đoàn công tác thăm hỏi tặng quà Công nhân vận hành Trạm 220 kV KCN Hải Hà (Quảng Ninh), Truyền tải điện Đông Bắc 1 (Công 
ty Truyền tải điện 1).
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công trường những ngày cận kề Tết 
nhưng nhịp độ lao động không thay đổi, 
thậm chí còn khẩn trương, tấp nập hơn 
ngày thường. Những ngày cuối năm, 
miền núi phía bắc mưa nhiều, cùng rét 
đậm, rét hại khiến thời tiết càng như thử 
thách sự bền gan vững chí của công 
nhân ngành Điện. Đến thăm chúc Tết 
cán bộ, NLĐ Công ty thủy điện Sơn La, 
Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn 
Thanh Sơn vui mừng cho biết, năm 
2018 công ty đã đạt 123% kế hoạch 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.  Tháng 
12 vừa qua, tại  Lễ Vinh doanh "Doanh 
nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 
2018" do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, 
công ty đã 4 năm liên tục được nhận 
danh hiệu cao quý này. Đây là minh 
chứng sống động nhất thể hiện sự nỗ 
lực không ngừng nâng cao, cải thiện 
môi trường làm việc, quan tâm chăm 
lo đến đời sống của NLĐ, xây dựng mối 
quan hệ lao động hài hòa giữa lợi ích 
của công ty, quyền lợi của NLĐ và lợi 
ích xã hội. 

Mặc dù đóng trên địa bàn vùng sâu, 
vùng xa, phân tán trải dọc ba tỉnh Tây 
Bắc (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu) 
nhưng đây cũng là đơn vị có năng suất 
lao động cao nhất trong Tập đoàn, đạt 

6,4 MW/người. Công ty đã áp dụng 
những chế độ đãi ngộ về thu nhập, các 
chế độ chính sách, phát triển văn hóa 
doanh nghiệp, quan tâm đến đời sông 
vật chất, tinh thần của NLĐ.  Chỉ tay về 
phía các công trình phúc lợi cho NLĐ, 
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thanh Sơn 
cho biết: Bên cạnh sân bóng đá, công 
ty đã hoàn thiện các khu hạ tầng khép 
kín như: Khu tập thể dành cho các gia 
đình công nhân, nhà khách cho cán bộ, 
chuyên gia với bếp ăn, khu sinh hoạt 
văn hóa văn nghệ, hệ thống sân chơi 
cầu lông, bóng chuyền, sân tennis phục 
vụ nhu cầu giải trí thể thao cho NLĐ. 
Đây thực sự là những công trình gắn kết 
NLĐ, tất cả vì dòng điện an toàn, liên 
tục cho sự phát triển của đất nước. 

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thanh 
Sơn cho biết thêm: Mục tiêu mà lãnh 
đạo chuyên môn cùng công đoàn đặt ra 
là cố gắng lo một cái Tết cho NLĐ năm 
sau tươm tất hơn năm trước. Tổng số 
tiền chăm lo Tết 2019 cho NLĐ là 1,6 tỷ 
đồng cho 563 NLĐ trong công ty. Trước 
Tết, công đoàn thăm hỏi 11 trường hợp 
NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hai 
triệu đồng/người. Ba ngày Tết, sẽ có 10 
tổ ứng trực với 60 anh em mỗi ca trực. 
Do đó, công đoàn phối hợp lãnh đạo 

công ty thăm hỏi thường xuyên các ca 
trực, tổ chức trang trí mâm ngũ quả, gói 
bánh chưng tới tận Tổ công đoàn. Tham 
mưu cho chuyên môn sắp xếp các ca 
trực hợp lý để NLĐ lần lượt được nghỉ 
ngơi về thăm gia đình, không để trường 
hợp nào nhiều năm trực tết không được 
về quê sum họp.

Đến với nhà máy Thủy điện Lai Châu 
những ngày cuối năm khi hoa đào hoa 
mơ đã nở trắng một vùng, đoàn công 
tác cảm nhận được cái Tết đã thật sự 
hiện hữu nơi núi rừng Tây Bắc. Nếu như 
cách đây chỉ vài năm, không khí công 
trường rộn ràng tấp nập với hàng nghìn 
NLĐ cùng các phương tiện cơ giới, máy 
móc thi công trên công trình trọng điểm 
Quốc gia. Nhưng hôm nay, cả Nhà máy 
Thuỷ điện Lai Châu sừng sững chỉ có 
hơn 150 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao 
động làm việc theo ba ca, bốn kíp vận 
hành phát điện ba tổ máy với công suất 
1.200 MW đưa điện đến mọi miền Tổ 
quốc. Những ngày cuối năm, tại nơi 
heo hút này, NLĐ công ty vô cùng hân 
hoan bởi Tết này có niềm vui lớn. Đó 
là công ty khánh thành sân bóng đá 
mặt cỏ nhân tạo với tiêu chuẩn cấp Fifa 
được  đầu tư xây dựng trên nền đất mới 
cách khu tập thể Nhà máy Thuỷ điện Lai 

Đoàn công tác CĐ ĐLVN tặng quà những người công nhân trực vận hành sản xuất Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu.
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Châu vài trăm mét, tại trung tâm thị trấn 
Nậm Nhùn. Toàn bộ sân bóng, hệ thống 
đèn chiếu sáng, hàng rào, mặt cỏ được 
Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 
nguồn kinh phí xây dựng gần 700 triệu 
đồng. Công trình được gắn biển cấp 
Công đoàn Điện lực Việt Nam nhân kỷ 
niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam. 

Hướng về cơ sở
Với mục tiêu tổ chức Công đoàn 

luôn hướng về cơ sở, lấy NLĐ là trọng 
tâm, là động lực để làm nên mùa xuân 
mới, càng những ngày giáp Tết, trên 
các công trường, nhất là các đơn vị 
khối nhà máy điện và truyền tải điện, 
đâu đâu cũng thấy bóng dáng của cán 
bộ công đoàn thăm hỏi động viên, tặng 
quà NLĐ. Tại mỗi đơn vị đến thăm, 
đoàn công tác của Công đoàn Điện lực 
Việt Nam tặng một phần quà tết và số 
tiền 30 triệu đồng. Theo đó, 22 đơn vị 
có thành tích lao động xuất sắc trên 
các công trình trọng điểm, vùng sâu, 
vùng xa, vùng biên giới khó khăn ở cả 
ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước 
được nhận quà thăm hỏi trực tiếp từ 
những cán bộ công đoàn.  

Trong cái lạnh se sắt của những 
ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi 
có dịp lên Hà Giang, tới thăm anh em 
công nhân Điện lực Bắc Quang, Công 
ty Điện lực Hà Giang khi toàn bộ cán 
bộ, NLĐ đang tất bật chuẩn bị các 

phương án kiểm tra, bảo dưỡng, thay 
thế các thiết bị không bảo đảm an toàn 
vận hành, những trạm biến áp, đường 
dây có khả năng quá tải, sẵn sàng 
phục vụ điện thông suốt để nhân dân 
ăn Tết. Các phương án cũng được đơn 
vị đề ra hướng khắc phục, lịch trực xử 
lý sự cố… được phân công cụ thể. Anh 
Nguyễn Thanh Quyết, công nhân Đội 
Quản lý vận hành số 6, Điện lực Bắc 
Quang, quê Thái Bình, gắn bó với mảnh 
đất này 14 năm thì có tám lần trực Tết 
trên trạm. Anh tâm sự: Địa bàn quản 
lý rộng, hệ thống lưới điện đi qua địa 
hình phức tạp, hiểm trở, chỉ cần một 
tác động nhỏ cũng có thể xảy ra sự cố. 
Trực Tết vào những thời điểm giao thừa 
là căng thẳng nhất, vì chỉ cần một phút 
không có điện là ảnh hưởng đến sinh 
hoạt của khách hàng. Tuy vậy, đón Tết 
trên trụ điện hay trên đường dây từ lâu 
đã trở nên quen thuộc, không còn cảm 
thấy áp lực nữa. Anh Quang dí dỏm so 
sánh, thợ điện chẳng khác gì người lính. 
Bởi khi mọi người quây quần, sum họp, 
vui chơi thì chúng tôi phải làm việc hết 
mình để có được dòng điện an toàn, 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao. 

Không chỉ có nam giới, phụ nữ 
ngành Điện trực Tết cũng không hiếm, 
chị Nguyễn Thị Huệ, công tác tại Đội 
Quản lý vận hành số 6, Điện lực Bắc 
Quang không ngoại lệ. Mấy tuần trước 
Tết là thời gian chị cùng đồng nghiệp 

bận rộn với việc kiểm tra, bảo dưỡng, 
thay thế, sửa chữa kịp thời các khiếm 
khuyết trên lưới… hạn chế tối đa các 
sự cố. Vào thời khắc giao thừa, khi mọi 
người quây quần bên mâm cơm tất 
niên, thì chị lại trò chuyện với chồng 
con qua chiếc điện thoại. Chị Huệ trải 
lòng: “Những ngày trực Tết, tranh thủ 
thời gian giữa các ca, chúng tôi cùng 
xắn tay chuẩn bị mâm cỗ cúng giao 
thừa. Người lên rừng chặt cành đào về 
trang trí, người gói bánh chưng, người 
bày mâm ngũ quả, người chế biến 
món ăn... Đêm 30 Tết, anh em quây 
quần bên bếp lửa hồng, canh nồi bánh 
chưng, chờ đón thời khắc chuyển giao 
giữa năm cũ và năm mới. Tuy xa nhà, 
nhưng cái tết của anh em thợ điện vùng 
cao vẫn vô cùng ấm cúng, đủ đầy và 
tràn ngập tiếng cười bởi sự có mặt của 
lãnh đạo công ty và cán bộ công đoàn 
đến thăm hỏi, trao quà động viên”.

Đối với mỗi cán bộ, công nhân 
ngành Điện lực, niềm vui trước thềm 
xuân mới, là có thêm nhiều ngọn đèn 
điện được thắp sáng hơn, trong từng 
ngôi nhà, làm ấm áp những bản làng xa 
xôi, hay hải đảo tiền tiêu, là cung cấp 
đủ điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Một mùa xuân mới lại về, 
trên bản đồ ngành Điện lực Việt Nam, 
xuất hiện ngày càng nhiều điểm sáng. 
Bởi vậy mà, dường như Tết Sum vầy 
của người ngành Điện cũng đến sớm 
nhất và kết thúc muộn hơn. n

Đoàn công tác của 
Công đoàn ĐLVN  
do Phó Chủ tịch 
Nguyễn Kim Thanh  
thăm hỏi CB,CNVCLĐ 
Nhà máy Thủy điện 
An Khê, CT Thủy điện 
An Khê - Kanak trong 
dịp Tết Kỷ Hợi 2019.
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= xuân tiến

Dự buổi lễ có ông Cầm 
Ngọc Minh - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Sơn La; ông 
Trần Đình Nhân - Phó 

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN.
Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo 

UBND huyện Mường La, lãnh đạo Công 
ty Thủy điện Sơn La và Trung tâm Dịch 
vụ sửa chữa EVN.

Đầu tháng 8/2017, huyện Mường 
La chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ 
quét lịch sử, trong đó toàn bộ cơ sở vật 
chất của Trường tiểu học xã Nậm Păm 
bị lũ quét làm hư hỏng hoàn toàn. Do 
đó, việc đầu tư xây dựng trường học 
mới cho học sinh đồng bào dân tộc là 
nhu cầu hết sức thiết yếu và cấp bách.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình 

Tiêu điểmTiêu điểmTiêu điểm

EVn tài trợ 20 tỷ Đồng xây dựng 
CụM trường họC tại xã nặM păM 
Ngày 26/2, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
tổ chức Lễ khởi công xây dựng cụm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 
xã Nặm Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La). EVN là đơn vị tài trợ hơn 50% 
tổng mức giá trị đầu tư công trình. 

MộT Số THôNg TiN Về CôNg TrìNH  
CụM TrườNg HọC Tại xã NặM PăM 

- Chủ đầu tư: UBND tỉnh Sơn La
- Tổng mức đầu tư: 39 tỷ đồng
- Đơn vị tài trợ chính: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (20 tỷ 
đồng)
- Tổng diện tích xây dựng: gần 3.700 m2

- Các hạng mục chính gồm: 
+ 1 nhà hiệu bộ 2 tầng
+ 1 khối nhà 3 tầng 14 phòng học
+ 1 khối nhà 2 tầng 6 phòng học
+ 1 khối nhà nội trú 2 tầng cho học sinh bán trú và nhà ở cho 
giáo viên
+ 1 khối nhà ăn bán trú và bếp
- Các hạng mục phụ trợ khác gồm: Trạm biến áp, nhà để xe, 
nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, hệ thống kè, sân, cổng, tường rào, 
bồn hoa cây xanh, hệ thống điện, nước… 
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Nhân cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ và tích cực hưởng ứng lời kêu 
gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam phát động phong trào “lá lành đùm 
lá rách”, đồng thời, với tinh thần tương thân, 
tương ái, góp phần hỗ trợ bà con nhân dân 
khắc phục hậu quả thiên tai, EVN quyết định 
hỗ trợ, ủng hộ 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 
cụm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ 
sở Nặm Păm.

Đây cũng là tình cảm tri ân của toàn thể 
cán bộ nhân viên EVN đối với sự hỗ trợ, ủng hộ 
thường xuyên của chính quyền và bà con nhân 
dân các dân tộc của tỉnh Sơn La trong suốt quá 
trình đầu tư xây dựng và vận hành các công 
trình điện trên địa bàn, đặc biệt là các công 
trình thuỷ điện lớn và quan trọng hàng đầu của 
cả nước như Nhà máy Thủy điện Sơn La, Huội 
Quảng và nhiều công trình lưới điện khác.

“Mong rằng, sau khi hoàn thành, ngôi 
trường sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn 
để các thày cô và các em học sinh có điều kiện 
dạy tốt, học tập tốt hơn”, Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân chia sẻ.

Tại buổi Lễ, ông Cầm Ngọc Minh - Chủ 
tịch UBND tỉnh Sơn La cảm ơn EVN luôn dành 
sự quan tâm đặc biệt tới bà con các dân tộc 
tỉnh Sơn La nói chung và huyện Mường La nói 
riêng, thông qua công tác an sinh xã hội, xóa 
đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Công trình 
cụm trường học này cụ thể hóa hơn nữa tình 
cảm gắn bó keo sơn giữa EVN và UBND tỉnh 
Sơn La.

“Công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng, 
đáp ứng được mong mỏi của nhân dân và thầy 
trò nhà trường; giúp cho giáo viên và học sinh 
của trường có điều kiện giảng dạy và học tập 
tốt hơn, đảm bảo an toàn, phục vụ dạy và học 
trong mọi điều kiện của thiên tai. Đây cũng là 
niềm vui lớn, khích lệ tập thể giáo viên trong 
công tác dạy và học và nâng cao chất lượng 
giáo dục”, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm 
Ngọc Minh cho biết.

Ông Cầm Ngọc Minh yêu cầu UBND huyện 
Mường La, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát 
tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục đầu tư 
xây dựng, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ 
thuật để triển khai thi công công trình theo đúng 
tiến độ và đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, thường 
xuyên theo dõi, kiểm tra kịp thời giải quyết những 
vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công để 
công trình hoàn thành và đưa vào đúng dịp khai 
giảng năm học mới tháng 9/2019. n

EVNHANOi trao giải  
Cuộc thi thơ và ảnh  
xuân năm 2019
Ngày 20/2, Tổng công ty Điện lực TP. Hà 
Nội (EVNHANOI) trao giải Cuộc thi thơ 
và ảnh Xuân EVNHANOI năm 2019 với 
chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng 
Đất nước đổi mới, sự phát triển của EVN 
và EVNHANOI”. Cuộc thi do Công đoàn 
EVNHANOI tổ chức.

được phát động từ tháng 12/2018, với 75 bức ảnh và 
120 bài thơ tham gia dự thi, các tác giả đã khắc họa 
sinh động các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh 

và hoạt động Công đoàn của Tổng công ty.
Những nhà thơ, nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã có “sân chơi” 

thể hiện cảm xúc của mình về mùa xuân, về đất nước, về 
Đảng, về Bác Hồ kính yêu và đặc biệt là quá trình nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần lạc quan, yêu 
đời, yêu nghề của thợ điện Thủ đô.

 Ông Phùng Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI, 
Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Các bức ảnh, bài thơ 
dự thi năm nay đều phản ánh đầy đủ các mặt trong công tác 
sản xuất - kinh doanh, công tác an sinh xã hội của Tổng công 
ty. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã nêu được sự tiến bộ trong áp 
dụng công nghệ đo xa, công tác ghi chỉ số, chuyển đổi hình 
thức thanh toán tiền điện và thái độ phục vụ đã được khách 
hàng đánh giá cao.

Năm nay, lần đầu tiên Ban tổ chức nhận được những tác 
phẩm ảnh, thơ đề cập về một số công việc thầm lặng nhưng 
hết sức quan trọng trong Tổng công ty như những nhân viên 
bảo vệ, những người lao công...

“Với nội dung mộc mạc, các tác phẩm đã đem lại nhiều 
cảm xúc, giúp độc giả hiểu và trân quý những công việc lặng 
thầm của nhiều cán bộ ngành Điện Thủ đô. Đây cũng là khó 
khăn cho Ban giám khảo cuộc thi trong việc chọn lựa những 
tác phẩm xuất sắc” - ông Phùng Lê Dũng chia sẻ.

Kết quả, tác phẩm “Điện lực Hà Nội hôm nay” do nhóm 
tác giả Phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Điện lực Thanh 
Xuân sáng tác đã đạt giải Nhất nội dung Thơ xuân.

Tại nội dung Ảnh đẹp, Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Đấu 
nối TBA Tiến Xuân cột 39 lộ 472-474 E10.4” của tác giả Đỗ 
Hồng Thắng, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội.

Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhất tập thể cho Công ty 
Điện lực Thanh Xuân, đơn vị có số lượng ảnh và thơ dự thi lớn 
và đạt chất lượng tốt.

tiến hiển
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= Lê tuyết

“Tết sum vầy” cho anh 
em vùng khó

Những ngày cuối năm, anh 
chị em ở PTC4 lại lên kế hoạch 
để chuẩn bị một cái “Tết sum 
vầy” Kỷ Hợi nhiều bất ngờ cho 
anh em đang làm nhiệm vụ ở 
vùng sâu vùng xa. Năm nay, 
“Tết sum vầy” được tổ chức 
ở Đội truyền tải điện Bù Đăng 
(Bình Phước). Đội không chỉ 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, không để xảy ra sự cố lưới 
điện mà còn là đơn vị có tinh 
thần tương thân giúp đỡ bà 
con ở địa phương khi có sự cố 
thiên tai.

“Tết sum vầy” đã tạo nên 
những ngày cuối năm rộn ràng 
ở Đội truyền tải điện Bù Đăng. 
Nhiều hoạt động được thực 
hiện như gói bánh tét mừng 
xuân, trồng cây, tặng quà cho 

anh em đang công tác, đốt lửa 
trại giao lưu văn nghệ, thăm và 
chúc Tết các hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn đã tích 
cực hỗ trợ Đội Bù Đăng trong 
công tác bảo vệ hành lang an 
toàn lưới điện cao áp.

Theo ông Võ Đình Thủy - 
Giám đốc PTC4, chương trình 
“Tết sum vầy” do PTC4 tổ chức 
hàng năm nhằm động viên khích 
lệ các đơn vị ở xa, các cán bộ 
công nhân viên công tác xa nhà, 
ổn định tốt tư tưởng công tác để 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Năm nay, vẫn như mọi năm, ưu 
tiên để lựa chọn đơn vị tổ chức 
là vùng sâu, vùng xa, vùng còn 
khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi.

Chăm lo toàn diện  
cho CNVLĐ

Sau gần 3 tháng thi công, 

căn nhà của anh Nguyễn Như 
Nam tại tổ 15B, khu vực 5, 
đường Lê Hồng Phong, Q.Bình 
Thủy, TP.Cần Thơ chuẩn bị 
hoàn thành. Anh Nam là công 
nhân Trạm biến áp 220kV Bến 
Tre thuộc Truyền tải điện Miền 
Tây 2. Trước khi được tổ chức 
CĐ tặng “mái ấm”, anh Nam 
sống chung cùng với gia đình 
vợ tại Bình Thủy. Vợ anh gặp 
phải bệnh ung thư tuyến giáp. 
Đứa con của anh lại sinh thiếu 
tháng nên thường xuyên phải 
nằm viện. Cả nhà anh ở trong 
căn nhà chật chội, gặp rất 
nhiều khó khăn trong sinh hoạt 
hàng ngày. Cuộc sống của gia 
đình anh gặp nhiều vất vả  bởi 
vừa nuôi con nhỏ vừa lo tiền 
điều trị bệnh cho vợ. Trong 
khi đó, mẹ của anh đã già yếu 
chưa có điều kiện chăm sóc, 

Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) là đơn vị có 
khối lượng quản lý và sản lượng truyền tải 
nhiều nhất trong hệ thống lưới Truyền tải 
điện Quốc gia. Hiện PTC4 quản lý vận hành 
lưới điện truyền tải từ cấp 220kV đến 500kV 
trên phạm vi 19 tỉnh, thành phía Nam từ 
Đồng Nai đến Cà Mau. Với gần 2.000 lao 
động đang làm việc, ngoài lương, thưởng 
đảm bảo, lãnh đạo công ty cùng với tổ chức 
công đoàn (CĐ) đã có nhiều chương trình 
chăm lo để anh chị em an tâm công tác, đặc 
biệt là anh chị em ở các vùng khó khăn.

Công tY tRUYỀn tẢi điện 4:

Lo Cho người ở xa,  
Không quên người ở gần
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đang ở tận Bắc Giang. Với một 
hoàn cảnh như vậy nên chuyện 
cất được một căn nhà với anh 
thật quá khó khăn.

Tháng 9/2018, CĐ Điện 
lực Việt Nam, CĐ Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia, 
CĐ Công ty Truyền tải điện 4 
đã quyết định hỗ trợ gia đình 
anh Nam 115 triệu đồng để 
xây căn nhà mới. Nhìn căn 
nhà sắp hoàn thành, anh Nam 
xúc động: “Từ nay, gia đình 
sẽ có một chỗ ở đàng hoàng, 
bản thân tôi cũng yên tâm làm 
việc, tập trung lo cho mẹ già, 
vợ con”.

Ông Bùi Quang Thành - 
Chủ tịch CĐ Công ty Truyền tải 
điện 4, chia sẻ: “Mái ấm CĐ” 
là một trong các chương trình 
mà tổ chức CĐ, doanh nghiệp 
chăm lo cho đoàn viên, NLĐ 

để hỗ trợ cho anh chị em có 
hoàn cảnh khó khăn an tâm 
công tác.

Tại PTC4, anh chị em khó 
khăn sẽ được chú trọng quan 
tâm hơn, sự chia sẻ đó luôn 
được toàn thể cán bộ, công 
nhân viên của đơn vị đồng lòng 
ủng hộ. Đó cũng chính là tinh 
thần tương thân, tương ái, nét 
văn hóa đáng quý của đơn vị. 
Ông Võ Đình Thủy - Giám đốc 
PTC4 chia sẻ, ngoài ra, đơn vị 
cũng có các chương trình chăm 

lo toàn diện cho tất cả anh chị 
em bằng nhiều chương trình 
phúc lợi, duy trì đều đặn qua 
các năm. Tiêu biểu như thăm 
hỏi, hiếu hỉ, động viên anh chị 
em hưu trí, hay đang làm việc 
hoặc các gia đình có cán bộ 
từng làm việc ở công ty nhưng 
không may qua đời… Công ty 
có chế độ nghỉ mát cho toàn 
bộ CNVLĐ, tổ chức các giải thi 
đấu thể thao, tặng học bổng, 
tạo sân chơi vào các dịp lễ cho 
cho con CBCNV… n

Lãnh đạo PTC4 và CNLĐ Đội truyền tải điện Bù Đăng gói bánh tét vào ngày “Tết sum vầy” dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: ptC4

Ông Bùi quang thành đánh giá:
“Ngoài tiền lương và phúc lợi đảm bảo, doanh 
nghiệp đã có nhiều chương trình chăm lo tốt 

cho đoàn viên, CNVLĐ, chính điều đó góp 
phần làm anh chị em gắn bó hơn với công ty, 
nỗ lực để công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
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Tiêu điểm

= nguyễn Văn Bình 

Công đoàn Vì lợi ích đoàn viên

đợt sửa chữa lần này, ngoài công tác 
tiểu tu định kỳ, tổ máy H3 Ialy phải 
thay thế 10 thanh dẫn lớp ngoài máy 
phát bị hư hỏng, xử lý 10/24 cực từ 
máy phát bị suy giảm cách điện, 

thay thế nâng cấp hệ thống điều tốc mới, thay thế 
toàn bộ các bộ làm mát ổ đỡ, ổ hướng máy phát và 
nhiều công việc phát sinh trong suốt quá trình sửa 
chữa tổ máy. 

Việc xử lý các thanh dẫn và cực từ bị hỏng lớp cách 
điện khá phức tạp và đòi hỏi đội ngũ công nhân lành 
nghề, kinh nghiệm để xử lý. Với khối lượng công việc 
lớn như vậy, ngay từ lúc dừng máy, Ban lãnh đạo Công 
ty đã có nhiều cuộc họp tại hiện trường, đưa ra phương 
án, bố trí nhân lực, yêu cầu không nghỉ trong dịp Tết 
để tập trung sửa chữa tổ máy với tiến độ nhanh nhất.

 Ông Đinh Viết Thiện - Phó Giám đốc công ty cho 
biết: "Việc thay thế các thanh dẫn máy phát rất phức 
tạp, phải có phương án chi tiết để lường trước những 
tình huống phát sinh khi xử lý, nên chúng tôi làm tới 
đâu là kiểm tra và thí nghiệm ngay tới đó để có thể rút 
ngắn thời gian sữa chữa”. 

 Trong thời gian sửa chữa, lãnh đạo công ty cũng 
như Công đoàn công ty luôn động viên anh em về mặt 
tinh thần, đồng thời bố trí người phục vụ nấu ăn với các 
suất ăn đảm bảo chất lượng, có đầy đủ hương vị Tết. 

Tết này, hơn 100 chuyên gia, kỹ sư, công nhân của 
công ty đã luân phiên làm việc 3 ca. Thi thoảng đâu 
đó có tiếng chuông điện thoại, lời chào, lời chúc mừng 
năm mới... Đó chính là động lực giúp họ hoàn thành 
nhiệm vụ để về với mái ấm gia đình, với người thân 
yêu, dù đối với họ năm nay mùa xuân đến muộn. n

nhà máY thủY điện ialY 

Xuyên TếT 
sửa chữa tổ máy 3 (H3) 
Ngày 10/02, tổ máy 3 (H3) Nhà máy Thủy điện 
Ialy đã chính thức phát vào lưới điện Quốc gia sau 
15 ngày dừng máy sửa chữa vào dịp Tết Nguyên 
đán Kỷ Hợi, hoàn thành đúng tiến độ.

Các kỹ sư, công nhân Công ty Thủy điện Ialy chuẩn bị thay thế thanh dẫn máy phát

Lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn công ty trao quà cho CBCNV tham gia trực vận 
hành và sửa chữa thiết bị Tổ máy H3
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Công đoàn Vì lợi ích đoàn viên

Trong năm qua, Công đoàn 
Công ty thủy điện Sơn La 
đã luôn quan tâm đến đời 
sống vật chất, tinh thần 
của người lao động, tạo 

động lực để CNVCLĐ thi đua lao động sản 
xuất, góp phần để công ty hoàn thành đạt 
và vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch 
Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La 
cho biết: Trong năm 2018, chuyên môn 
cùng Công đoàn công ty thường xuyên 
chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần 
đối với CBCNV, tổ chức các phong trào 
thi đua trong lao động sản xuất cũng như 
VHVN, TDTT… có hiệu quả. Các phong 
trào đã tạo động lực thúc đẩy người lao 
động phấn đấu, hăng say trong lao động 
sản xuất, thêm lòng yêu ngành, yêu nghề 
và góp phần quan trọng để hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất; 
trình độ tay nghề, kỹ năng của người lao 
động được nâng lên. 

Các hoạt động an sinh xã hội tại địa 
phương được duy trì thực hiện thường 
xuyên, mang lại hiệu quả cao. Công tác 
an sinh xã hội đã nâng cao ý thức trách 
nhiệm của từng CBCNV trong Công ty, 
đồng thời thể hiện sự quan tâm của 
doanh nghiệp với nhân dân, chính quyền 
địa phương. Tổng giá trị thực hiện công 
tác an sinh xã hội do Công ty thực hiện 
năm 2018 đạt trên 1,68 tỷ đồng. 

Đặc biệt, phong trào thi đua trong 
Công ty luôn được quan tâm sát sao 
trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của 
đời sống, công tác, học tập, nghiên cứu 
khoa học góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống, tăng hiệu quả lao động. Việc 
tổ chức các phong trào thi đua được thực 
hiện kịp thời, sâu rộng như: Phong trào 
thi đua “Ca trực vận hành an toàn - kinh 
tế”; “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đảm 
bảo an toàn và tiến độ và chất lượng”; 
Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, 
đảm bảo an toàn vệ sinh lao động…”

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch 
Công đoàn Công ty cho biết, từ thực 
tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động 
công đoàn tại Công ty Thủy điện Sơn La, 
Công đoàn Công ty đưa ra những nhiệm 
vụ trọng tâm trong năm 2019. Trong đó, 
phối hợp với chuyên môn, động viên 

CNVCLĐ đảm bảo vận hành sản xuất 
điện an toàn, ổn định, liên tục. Sửa chữa 
bảo dưỡng máy móc, thiết bị đảm bảo 
chất lượng tiến độ để các tổ máy phát 
huy hiệu quả cao trong vận hành phát 
điện, sẵn sàng huy động các tổ máy 
theo yêu cầu của Điều độ Quốc gia; thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh năm 2019 được Tập đoàn giao. 

Tiếp tục phát huy và duy trì công tác 
chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho người lao động. Tổ chức các 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, 
thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của 
đất nước, của ngành, của Công ty trong 
năm 2019. Tập trung phối hợp với chuyên 
môn để xây dựng, đào tạo phát triển 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất 
phù hợp với điều kiện tình hình và thiết bị 
công nghệ của Công ty. KiM thái

Công tY thủY điện Sơn la 

Công Đoàn quan tâM  
Sâu Sát Đến người Lao Động

Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La (đứng giữa, hàng trước) 
nhận Bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2018"

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Lương Bá Thanh trao Bằng khen của Tổng 
LĐLĐ VN cho  Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La

Một Số KhEn thưởng nổi Bật  
Của Công ty thủy Điện Sơn La năM 2018:

= Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua về Hoàn thành xuất 
sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua 
yêu nước năm 2018 của ngành Điện lực; 
= Bộ LĐTBxH tặng Bằng khen vì Đã thực hiện tốt pháp luật lao 
động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động 
năm 2018; 
= Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 
Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La vì đã có thành tích xuất 
sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ 
chức Công đoàn vững mạnh năm 2018. 

  15 Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 3/2019



16  Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 3/2019

Tiêu điểm

phát Động Chiến dịCh  giờ trái Đất 2019

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Vụ trưởng Vụ Tiết 
kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) kêu gọi mọi 
tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp cùng góp sức trong cuộc chiến 
bảo vệ trái đất bằng những hành động cụ thể và thiết thực.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN mong rằng, sự kiện khởi động Giờ trái 
đất năm nay sẽ khơi dậy một cảm hứng, một tinh thần nhiệt huyết cống hiến vô tư 
trong mỗi cá nhân.

Tại lễ Khởi động, Ban Tổ chức đã công bố các Đại sứ của Giờ trái đất năm 2019. Trong ảnh là ông Hoàng 
Nam Tiến - Chủ tịch FPT Software, một trong 5 gương mặt của Đại sứ Giờ trái đất 2019.

Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng 
về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất từ năm 2009 và đến 
nay đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thay đổi tích cực tới cộng đồng xã hội, người dân về ý thức tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ môi trường.

 Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 3/2019
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=ngọC tuấn

phát Động Chiến dịCh  giờ trái Đất 2019
Chiến dịch Giờ trái đất 
2019 tại Việt Nam được 
Bộ Công Thương phát 
động sáng 10/3, tại Hà 
Nội với thông điệp “Save 
Energy Earth, Save Earth - 
Tiết kiệm năng lượng, bảo 
vệ trái đất”. Đây cũng là 
năm thứ 11 Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) tham 
gia là Nhà tài trợ chính 
của chiến dịch.

Là đơn vị 11 năm liếp tiếp đồng hành cùng Chiến dịch Giờ trái đất, EVN đã có nhiều chương trình tiết kiệm 
điện rất thành công.

Với khẩu hiệu “Save Energy Earth, Save Earth - tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ trái đất”, giờ trái đất 2019 sẽ cùng với các đại sứ 
truyền tải các thông điệp bảo vệ trái đất, tiết kiệm năng lượng.
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Tiêu điểmCông đoàn Vì lợi ích đoàn viên

= trần thị Việt hà

Công đoàn tổng Công tY Phát điện 1: 

hoạt Động Sinh Kế Vùng     Lòng hồ thủy Điện Sông tranh 

đây là hoạt động 
truyền thống hàng 
năm (từ năm 
2014) do Công ty 
Thủy điện Sông 

Tranh phối hợp với địa phương thả 
cá giống nhằm tái tạo và phát triển 
bền vững nguồn lợi thủy sản tại khu 
vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 
nhằm hỗ trợ người dân địa phương 
có thêm sinh kế thu nhập.

 Chương trình còn bao gồm 
các chuỗi hoạt động như: Trình 
diễn các tiết mục nghệ thuật văn 
hóa truyền thống của các dân tộc 
huyện Bắc Trà My, đua xe đạp biểu 
diễn do câu lạc bộ đua xe đạp ở 
thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Nhân dịp này, Công đoàn Tổng 
công ty Phát điện 1 cũng đã trao 
tặng 45 chiếc xe đạp cho các 
cháu học sinh nghèo hiếu học trên 
địa bàn Huyện Bắc Trà My, tỉnh 
Quảng Nam.

Công ty Thủy điện Sông Tranh - Tổng công ty 
Phát điện 1 phối hợp cùng UBND huyện Bắc Trà 
My (Quảng Nam) vừa tổ chức chương trình thả 
50.000 con cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản 
trong lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

thả cá giống xuống lòng hồ thủy điện Sông tranh 2.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo trên địa 
bàn huyện Bắc Trà My.
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Công đoàn tổng Công tY Phát điện 1: 

hoạt Động Sinh Kế Vùng     Lòng hồ thủy Điện Sông tranh 

Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1, Lãnh đạo địa phương và các cháu được tặng 
quà.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (áo 
xanh) tham gia Lễ thả cá.

Người dân tộc 
Cor, huyện Bắc 
Trà My làm lễ cầu 
mưa, cầu mùa 
màng bội thu.

Những vũ điệu được các cô gái thể hiện trong lễ cầu mưa.
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Tiêu điểmCông đoàn Vì lợi ích đoàn viên

Trong không khí vui tươi 
của những ngày đầu Xuân 
mới Kỷ Hợi 2019, thi đua 
lập thành tích mừng Đảng 
- mừng Xuân, từ ngày 
11/02 đến ngày 15/02, 
các đơn vị trực thuộc Tổng 
công ty Điện lực TP. Hà Nội 
(EVNHANOI) đã ra quân 
triển khai thi công 37 công 
trình đầu Xuân, nhằm tạo 
đà phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc kế hoạch sản xuất 
kinh doanh ngay từ những 
ngày đầu năm 2019.

Lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn EVNHANOI động viên và tặng quà CBCNV Điện lực 
Ba Đình.

Lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn EVNHANOI tặng hoa và quà 
CBCNV Điện lực Hà Đông.

           evnHanoi
thi công công trình 
                  đầu Xuân 2019= tiến hiển

 Hình ảnh CNLĐ EVNHANOI thi công công trình đầu Xuân
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công trình thi công đầu xuân được các đơn vị 
triển khai thực hiện như: Cải tạo, nâng cấp 
đường trục cao, hạ thế; đại tu thay thế các 
máy cắt (MC) 22kV, bổ sung Máy biến áp 
(MBA) tại Trạm 110kV; xây dựng mới các 

Trạm biến áp công cộng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị…
Các công trình đều được Công đoàn đơn vị phối hợp với 
chuyên môn triển khai thực hiện từ công tác chuẩn bị vật 
tư, nhân lực và đảm bảo thi công an toàn, đúng yêu cầu kỹ 
thuật và tiến độ đề ra. Công đoàn cũng đã phối hợp cùng 
chuyên môn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đơn 
vị thi công công trình đầu Xuân 2019.

 Đây là các hoạt động nhằm triển khai Chỉ thị liên tịch 
số 9083/LT-CĐ-EVNHANOI ngày 18/12/2018 của Tổng 
Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty 
Điện lực TP. Hà Nội về việc triển khai những công việc 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019 đã trở 
thành một hoạt động thường niên của các đơn vị trong 
Tổng công ty. n

Lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn EVNHANOI động viên và tặng quà 
CBCNV Điện lực Tây Hồ.

Lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn EVNHANOI động viên và tặng quà 
CBCNV Điện lực Thanh Xuân.
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EVNHANOi  
phát động  
Tết trồng cây  
xuân Kỷ Hợi 2019
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ 
mỗi độ Tết đến Xuân về, ngày 13/02 
Tổng công ty Điện lực Thành phố 
Hà Nội (EVNHANOI) đã long trọng 
tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây 
Xuân Kỷ Hợi 2019 tại chùa Bối Khê, 
xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai.

Tới dự có đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành 
ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Lê Thị Hà 
- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Văn An 

- Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong Ban 
Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Oai. 
Cùng dự còn có toàn thể Ban Lãnh đạo Tổng công ty, 
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVNHANOI.

Phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019, 
đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty 
đã nhấn mạnh tới toàn thể CBCNV ý nghĩa lời Bác dạy 
năm xưa: “Một việc tốn kém ít mà lợi ích nhiều”, “Một 
cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi 
người có thể hăng hái tham gia”…

 Trồng cây đầu xuân đã trở thành một truyền 
thống, một nét văn hóa của EVNHANOI mỗi dịp Tết 
đến Xuân về. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan Xanh 
- Sạch - Đẹp, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi 
trường sống.

CBCNV Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội tham gia Tết trồng cây
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Tiêu điểmCông đoàn Vì lợi ích đoàn viên

= Đặng huy hoàng 

năng lượng mặt trời - 
nguồn năng lượng quý 
giá vô tận của thiên 
nhiên mang lại nhiều 
lợi ích cho con người. 

Ngày nay, sử dụng hệ thống điện năng 
lượng mặt trời đã trở nên phổ biến. Hệ 
thống năng lượng chuyển hóa ánh sáng 
mặt trời thành nguồn điện cung cấp cho 
các thiết bị trong gia đình, tiết kiệm điện 
năng tiêu thụ hàng ngày. Theo Quyết 
định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ngày 11/4/2017, các 
dự án điện mặt trời áp mái (NLMT) nối 
lưới điện Quốc gia được thực hiện theo 
cơ chế bù trừ điện năng, sử dụng công 
tơ hai chiều.

 Hiện nay, tại tỉnh Trà Vinh, việc 
phát triển hệ thống NLMT áp mái vẫn 
còn hạn chế. Tính đến nay, chỉ có 19 
khách hàng đã lắp đặt hệ thống điện 
mặt trời áp mái đấu nối vào hệ thống 
lưới điện Công ty Điện lực Trà Vinh, với 
tổng công suất là 279,1kWp, trong đó 
Nhà điều hành Công ty Điện lực Trà Vinh 
có công suất lớn nhất 94,6 kWp, phần 
nhiều phát triển trong thời gian gần đây 
(quý IV/2018). Với hệ thống điện mặt 
trời hòa lưới, nếu điện năng tạo ra bằng 
nhu cầu tiêu thụ của toà nhà, toà nhà 
sẽ nhận điện hoàn toàn từ nguồn NLMT 
này. Khi công suất từ nguồn điện mặt 
trời nhỏ hơn nhu cầu tiêu thụ, tòa nhà 
sẽ nhận thêm nguồn từ điện lưới. Nếu 
công suất điện mặt trời lớn hơn công 

Công nhân Điện lực TP. Trà Vinh kiểm tra hệ thống NLMT tại Văn phòng Công ty.

Công nhân Điện lực TP. Trà Vinh kiểm tra, vận hành hệ thống tủ điện hệ thống NLMT tại Văn phòng Công ty.

Công tY điện lựC tRà Vinh

hiệu quả từ hệ thống  
năng Lượng Mặt trời áp Mái 
Thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ 
cho các Công ty Điện lực về việc phát triển năng lượng mặt trời áp mái.



  23 Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 3/2019

Công đoàn Vì lợi ích đoàn viên

suất tiêu thụ, phần điện năng dư thừa 
sẽ được phát lên lưới điện Quốc gia. 
Trong trường hợp mất điện lưới thì hệ 
thống điện mặt trời hòa lưới sẽ tự động 
được cách ly để đảo bảo an toàn cho 
lưới điện.

 Với những ưu điểm nêu trên, việc 
lắp đặt hệ thống NLMT áp mái không 
chỉ góp phần tăng cường khả năng ứng 
dụng khoa học công nghệ tiên tiến, các 
nguồn năng lượng xanh và sạch, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao độ 
tin cậy, tính chủ động về nguồn điện 
phục vụ cho các tòa nhà. Theo số liệu 
tính toán của Phòng Kiểm tra giám sát 
mua bán điện (KG MBĐ) Công ty Điện 
lực Trà Vinh, sau hơn 6 tháng hoạt động 
(tháng 06 đến tháng 12/2018) tổng sản 
lượng điện do hệ thống năng lượng mặt 
trời áp mái tại Văn phòng Công ty tạo ra 

57.777 kWh điện năng, góp phần làm 
giảm lượng điện nhận từ lưới điện, trung 
bình mỗi ngày hệ thống phát ra 314 
kWh, tiết kiệm trên 153,5 triệu đồng, 
giảm phát thải trên 38,2 tấn khí CO2 
ra môi trường xung quanh. Bà Lê Thị 
Mỹ Dung - Phó Phòng phụ trách Phòng 
KG MBĐ Công ty cho biết: Trong thời 
gian qua, phòng đã tham mưu Ban 
Giám đốc Công ty đẩy mạnh việc tuyên 
truyền tại các phòng giao dịch khách 
hàng Điện lực, thông tin về chính sách 
khuyến khích, lợi ích và hiệu quả việc 
lắp đặt điện mặt trời, cử cán bộ hỗ 
trợ tư vấn khi khách hàng có yêu cầu. 
Nhờ đó, khách hàng lắp đặt hệ thống 
NLMT tăng nhanh. Trước đây chỉ có 03 
khách hàng lắp đặt (trong đó có Công 
ty Điện lực Trà Vinh), nhưng đến tháng 
01/2019 đã có 19 khách hàng, tổng 

công suất trên 279,1 kWp. Việc lắp đặt 
hệ thống điện mặt trời áp mái ngoài tiết 
giảm chi phí điện tối đa cho gia đình, 
điểm nổi bật của hệ thống điện này là 
khi có lượng điện dư không sử dụng, 
khách hàng có thể bán lại cho ngành 
Điện. Chính vì vậy, sử dụng điện mặt 
trời không chỉ tiết kiệm chi phí, bảo vệ 
môi trường mà còn được xem là giải 
pháp tiết kiệm điện năng, giảm tải nhu 
cầu ngày càng tăng lên về năng lượng 
cho Quốc gia, mà còn góp phần phát 
triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng 
lượng Quốc gia. Với những hiệu quả đạt 
được, trong thời gian tới, Công ty Điện 
lực Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh tuyên 
tuyền, để các hộ khách hàng dùng điện 
lắp đặt và sử dụng hệ thống NLMT áp 
mái, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế 
hoạch được giao. n

Ngày 26/02/2019, 
Công đoàn PC Phú 
Yên đã làm việc với 
các thành viên Ban 
Nữ công về chương 
trình hoạt động năm 
2019, dưới sự chủ trì 
của Chủ tịch Công 
đoàn, Phó Giám đốc 
Nguyễn Khoa Trình.

Tại buổi làm việc, Ban Nữ công 
báo cáo tình hình hoạt động 
thời gian qua, chương trình 

hoạt động năm 2019 với nhiều đổi mới, 
bám sát vào chương trình của Công 
đoàn Công ty. Điểm nổi bật, nhân dịp 
ngày 8/3, “Hội thi nâng cao kỹ năng 
hoạt động của cán bộ chuyên môn và 
công đoàn cấp tổ, đội” được tổ chức tại 
Điện lực Đông Hòa. Bên cạnh đó, Ban 
Nữ công tổ chức chương trình từ thiện 
hỗ trợ 200 suất cơm, 100 suất cháo và 
130 ổ bánh mì cho bệnh nhân ở Bệnh 
viện Sản nhi Phú Yên. Đặc biệt, đồng 

hành với công tác sản xuất kinh doanh, 
Ban Nữ công tổ chức buổi tuyên truyền 
và vận động CNVCLĐ của Liên đoàn 
Lao động Thành phố Tuy Hòa thanh 
toán tiền điện không dùng tiền mặt; tổ 
chức giao lưu với các CNVCLĐ của khối 
này.Trước đó, nhân dịp Tết Nguyên đán, 
Ban Nữ công đã thăm, tặng quà và quần 
áo cũ cho phụ nữ nghèo tại xã kết nghĩa 
Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

Với phương châm “Phát là phải 
động, nói là phải làm” - đồng chí 
Nguyễn Khoa Trình mong muốn Ban 
Nữ công tiếp tục phát huy những điểm 
mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, đồng thời đóng góp cho 
Công đoàn nhiều ý tưởng hay, hoạt 
động phong phú gắn liền với công tác 
sản xuất, kinh doanh. 

hoa hồng

Công đoàn PC Phú Yên: 

Chương trình hoạt động nữ công năm 2019

Trưởng Ban Nữ công, Phó Giám đốc Điện lực Tuy Hòa báo cáo chương trình nữ công với nhiều hoạt động 
đổi mới
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Tiêu điểm

= tố Vân

Tạo sự đồng thuận  
và sức mạnh trong tổ chức 
phong trào 

Năm 2018, phong trào CNVCLĐ và 
hoạt động Công đoàn của EVN NPC đạt 
được nhiều kết quả quan trọng; phối hợp 
có hiệu quả với chuyên môn đồng cấp, 
tạo được sự đồng thuận và sức mạnh 
trong tổ chức các phong trào CNVCLĐ; 
vận động người lao động vượt qua khó 
khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các 

chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các cấp 
Công đoàn đã phát huy vai trò đại diện, 
bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người lao động. Đội ngũ 
cán bộ Công đoàn được tập huấn góp 
phần nâng cao năng lực công tác và kỹ 
năng hoạt động.

Công đoàn đã phối hợp với chuyên 
môn xây dựng kế hoạch và chương trình 
công tác ATVSLĐ, công tác quản lý 
hoạt động mạng lưới ATVSV được củng 

cố. Ý thức chấp hành của CNVCLĐ về 
Quy trình an toàn đảm bảo an toàn lao 
động, thực thi Văn hóa doanh nghiệp 
và thực hành 5S đã được nâng lên. 
Việc thực hiện đối thoại định kỳ được 
chú trọng đến từng đơn vị cơ sở nên 
đã nắm bắt kịp thời tâm tư, vướng mắc 
trong CNVCLĐ, những vấn đề nảy sinh 
đã được trả lời thỏa đáng và giải quyết 
kịp thời.

Công đoàn kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ 
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc 
biệt; nhất là cán bộ công nhân vùng bị 
ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt, đảm bảo ổn 
định SXKD và khắc phục hậu quả do 
thiên tai gây ra. Các hoạt động xã hội, 
từ thiện như: Hỗ trợ đồng bào vùng lũ 
lụt, ủng hộ người nghèo... được Công 
đoàn các cấp tổ chức có hiệu quả.

Công đoàn EVN NPC và các cấp 
Công đoàn đã thể hiện vai trò tham gia 
với cấp ủy Đảng, chuyên môn về kế 
hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh, 
việc làm và đời sống của người lao 
động, các chương trình lớn của EVN 
NPC đều có sự phối hợp chặt chẽ và 
hiệu quả trong triển khai các hoạt động 
trọng tâm, góp phần quan trọng vào 
việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu 
kinh tế, kỹ thuật.

Kết quả chấm điểm kiểm tra chéo 
năm 2018, Công đoàn Tổng công ty 

Công đoàn Vì lợi ích đoàn viên

xây dựng giải pháp thựC hiện  
ViệC “nâng Cao Chất Lượng  
hoạt Động Công Đoàn Cơ Sở”
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực 
Việt Nam khi tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết phong trào 
CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 
2019 của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao thành 
tích EVN NPC đạt được trong năm 2018
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đạt 99,75 điểm, được Công đoàn Điện 
lực Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua 
xuất sắc khối Công đoàn các Tổng 
công ty Điện lực.

Công đoàn phối hợp  
chặt chẽ với chuyên môn

Tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc 
EVN NPC Lê Quang Thái đánh giá 
cao sự phối hợp của Công đoàn với 
chuyên môn để hoàn thành tốt công 
tác sản xuất kinh doanh của Tổng 
công ty trong năm 2018. Năm 2019 
dự báo là năm có nhiều thách thức đối 
với ngành Điện, với các yêu cầu hoàn 
thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Vì 
vậy, Tổng công ty phải dồn hết trí lực 

mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ông 
Lê Quang Thái cũng thông tin, nhiều 
cán bộ nhân viên chưa nắm rõ chủ 
trương thành lập Công ty dịch vụ Điện 
lực. Vì vậy, Công đoàn các cấp cần 
nghiên cứu chủ trương của Tập đoàn 
và tuyên truyền đến người lao động, 
tránh xảy ra tình trạng người lao động 
chưa hiểu rõ thông tin gây tư tưởng 
hoang mang, không yên tâm công tác. 
Đồng thời, đề nghị Công đoàn EVNNPC 
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến chế độ chính sách, sử dụng 
nguồn Quỹ Công đoàn hiệu quả đồng 
thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ và hoạt động CĐCS để thực hiện tốt 
các nhiệm vụ của Công đoàn Điện lực 
Việt Nam giao.

Năm 2019, Công đoàn Tổng công 
ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng chuyên 
môn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh, xứng đáng là tổ 
chức bảo vệ những quyền và lợi ích 
chính đáng hợp pháp của người lao 
động. Thực hiện Chủ đề năm của EVN 
là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ 
thống điện và thị trường điện” và “Nâng 
cao chất lượng hoạt động công đoàn 
cơ sở”.

Công đoàn EVNNPC chú trọng công 
tác tuyên truyền, đi sâu vào các nội 
dung như: Việc thực hiện Đề án tái cơ 
cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020, 
việc sắp xếp lại lao động đảm bảo nâng 
cao năng suất lao động; thực hiện điều 
động, luân chuyển cán bộ quản lý theo 
hướng đào tạo và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực gắn với phong trào học 
tập không ngừng. Vận động người lao 
động thực thi Văn hóa doanh nghiệp, văn 
hóa lãnh đạo, văn hóa ứng xử, văn hóa 
kinh doanh để xây dựng hình ảnh, uy tín 
và thương hiệu của Tổng công ty; tuyên 
truyền để CNVCLĐ đề cao ý thức, trách 
nhiệm tự bảo vệ mình trong việc thực thi 
các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt 
đối công tác an toàn lao động. n

Công đoàn Vì lợi ích đoàn viên

Công đoàn EVN NPC đã chỉ đạo các CĐCS tiếp 
tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt 
động; phối hợp với chuyên môn đưa ra các biện 
pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 
50 năm Ngày thành lập Tổng công ty (06/10/1969 
- 06/10/2019), 65 năm Ngày truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019). 

Bộ Công Thương vừa có văn bản 
gửi các tập đoàn kinh tế, tổng 
công ty Nhà nước, các cơ quan, 
đơn vị trong ngành Công Thương 
về việc tổ chức hưởng ứng Chiến 
dịch Giờ trái đất 2019.

giờ trái đất 2019 diễn ra trong tháng 3/2019; trong 
đó sự kiện chính (đêm tắt đèn hưởng ứng Chiến 
dịch) được tổ chức từ 20h30 - 21h30 ngày 30/3. 

Để góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới và nhằm 
tuyên truyền tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu, Bộ Công Thương yêu cầu các Tập 
đoàn, Tổng công ty, các đơn vị toàn ngành Công Thương 
phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, hưởng 
ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019.

Cụ thể, thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện; tổ chức 

hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả; vận động các đơn vị trực thuộc tự nguyện tắt 
đèn và thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 - 21h30 ngày 
30/3/2019,... Bộ Công Thương yêu cầu EVN phối hợp với Vụ 
Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững tổ chức Chiến 
dịch; chuẩn bị các phương thức vận hành hệ thống điện trong 
thời gian diễn ra Chiến dịch; đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn 
định tại các địa điểm diễn ra đêm sự kiện chính...

Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên 
nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến 
đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ trái đất tại Việt 
Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm, 
hưởng ứng của hàng triệu người dân ở 63 tỉnh, thành phố 
trên cả nước. Tính đến năm 2018, EVN đã có 10 năm liên 
tiếp tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất với vai trò là 
nhà tài trợ, đồng hành chính của Chiến dịch. 

Ban tuyên giáo tổng hợp

Hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất 2019

  25 Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 3/2019



26  Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 3/2019

Tiêu điểmCông đoàn Vì lợi ích đoàn viên

= Vũ huy Băng

với số lượng trên dưới 120 CBCNV và cũng ngần 
ấy đoàn viên Công đoàn, Điện lực Nhơn Trạch 
đã vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao hằng năm, góp phần xây dựng và phát triển 
đơn vị ngày càng khởi sắc, trong đó tổ chức 

Công đoàn luôn là chỗ dựa vững chắc cho người lao động.

Từ những con số biết nói
Năm 2018, liên tiếp 5 năm Điện lực Nhơn Trạch hoàn 

thành các chỉ tiêu  kinh doanh bán điện với những kế hoạch 
ngày càng tăng trưởng. Thực hiện tiết kiệm điện năm 2018 
kế hoạch công ty giao là 11,54 triệu kWh, điện lực thực hiện 
13,479 triệu kWh đạt 116,8 % kế hoạch năm. Năm 2018, 
điện lực được giao thực hiện 3 công trình sửa chữa lớn với giá 
trị 5,582 tỷ đồng, thực hiện 7 công trình đầu tư xây dựng lưới 
điện với tổng giá trị thực hiện 21,605 tỷ đồng.

Ngoài những con số đầy ắp ý nghĩa của sự phấn đấu ấy 
Điện lực Nhơn Trạch còn đạt được mức độ hài lòng của khách 
hàng. Theo khảo sát của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng 
Nai trong năm 2018, Điện lực Nhơn Trạch đạt 8,25 điểm tăng 
so với kế hoạch là 0,2 điểm (KH 2018 là 8,05 điểm). Trong 
đó, điểm trung bình khách hàng sinh hoạt 8,46 và khách hàng 
ngoài sinh hoạt là 8,04. Thể hiện được nét văn hóa của EVN 
mà Điện lực Nhơn Trạch đã đến với khách hàng của mình.

 
Sự đồng hành của tổ chức Công đoàn 

Điểm sáng trong hoạt động công đoàn ở Điện lực Nhơn 
Trạch là luôn biết phối hợp với chính quyền để tổ chức phong 
trào thi đua một cách thiết thực, tập trung vào giải quyết 
những điểm nóng của nhiệm vụ chuyên môn bằng các phong 
trào sáng kiến, phong trào thi đua khuyến khích và động viên 
tập thể, cá nhân tham gia sôi nổi. Nhiều bộ phận đoàn viên 
công đoàn đã được phân công triển khai ứng dụng chương 
trình khảo sát cấp điện, di dời hệ thống đo đếm trên máy tính 
bảng nhằm rút ngắn được thời gian cấp điện cho khách hàng. 

Được sự phối hợp tốt qua phong trào thi đua, Điện lực Nhơn 
Trạch đã triển khai chương trình MMIS tập trung chuyển toàn 
bộ dữ liệu trên chương trình FMIS vào MMIS và vận hành 
chương trình đúng tiến độ.

Nhiệm vụ của Công đoàn Điện lực Nhơn Trạch còn thể 
hiện ở công tác ATVSLĐ năm 2018, tổ chức phổ biến rút 
kinh nghiệm và làm bài thu hoạch các vụ tai nạn trong Tập 
đoàn, Tổng công ty và Công ty. Tổ chức hưởng ứng tháng 
hành động về ATVSLĐ lần thứ 02 năm 2018; tổ chức huấn 
luyện và sát hạch ATVSLĐ cho người lao động. Đặc biệt, 
điện lực đã phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt các chế độ 
chính sách cho người lao động, chi trả lương, thưởng được 
công khai minh bạch, dân chủ. Công đoàn đã tổ chức 3 đợt 
đi tham quan, nghỉ mát cho CBNV tại Nha Trang và Đà Lạt. 
Thu nhập bình quân năm 2018 của CBCNV đạt trên 14 triệu 
đồng/người/tháng.

Công đoàn Điện lực Nhơn Trạch tự hào đã đồng hành cùng 
chuyên môn trong những năm qua, đồng thời, tiếp tục quan 
tâm xây dựng tổ chức ổn định vững mạnh, sát cánh cùng đoàn 
viên và người lao động. Những mục tiêu cho năm 2019 đã rõ 
ràng, quyết tâm và động lực đã sẵn sàng, tin tưởng Công đoàn 
Điện lực Nhơn Trạch sẽ tiến mạnh cùng với chuyên môn và 
đơn vị lên phía trước. n

điện lựC nhơn tRạCh:

KHi Tổ cHức  
công đoàn vào cuộc
Điện lực Nhơn Trạch được thành lập trên cơ sở tách ra từ Điện 
lực Long Thành thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, làm 
nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh điện năng trên địa bàn 
huyện Nhơn Trạch, cấp điện phát triển kinh tế - xã hội địa phương 
và trở thành động lực chính cho khu công nghiệp Nhơn Trạch.
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nhắc lại những ngày 
tháng khó khăn trước 
đó, có một người phụ 
nữ gai góc đã nỗ lực 
để chèo lái con thuyền 

kinh doanh dịch vụ khách hàng và thực 
hiện các giải pháp đẩy mạnh thanh toán 
tiền điện qua ngân hàng đạt thành tích 
nổi bật. Đó chính là chị Trịnh Thị Tình 
- Phó Giám đốc Kinh doanh Điện lực 
Liên Chiểu.

Bén duyên với công việc thường 
được ví von là “làm dâu trăm họ”, chị 
Tình đã có những năm tháng cọ xát 
trực tiếp, từ đó đúc kết kinh nghiệm 
nắm bắt tâm lý khách hàng. Thu tiền 
điện của hàng nghìn khách hàng tại nhà 
chưa bao giờ là công việc dễ dàng bởi 
mỗi khách hàng lại có lịch trình và thời 
gian thanh toán khác nhau, chưa kể đến 
những khó khăn do áp lực công việc 
đem lại dễ dẫn đến trả nhầm tiền thừa, 
mất hóa đơn hoặc bị cướp tiền. Mặc 
cho việc phải thu ngân ở những lộ trình 
dài và địa bàn khách hàng phức tạp, 
chị Tình không nản lòng và vẫn hoàn 
thành tốt khối lượng hóa đơn được giao. 
Song hành với bước chân của người thợ 
điện đường dây, bước chân của người 
thu ngân viên có phần thầm lặng hơn 
nhưng không kém vất vả là như thế. Sự 

nỗ lực của một người phụ nữ phải làm 
việc ngoài hiện trường trong những năm 
tháng ấy đã khiến cánh mày râu không 
ít lần ngưỡng mộ. Danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua cấp cơ sở liên tiếp từ năm 2000 đến 
2006 đã khẳng định sự quyết tâm và nỗ 
lực đến cùng của một người phụ nữ. 
Tuy vậy, canh cánh trong lòng người nữ 
thu ngân viên năm ấy vẫn là câu hỏi làm 
thế nào để khách hàng thuận tiện hơn 
khi thanh toán tiền điện, bởi chị nhiều 
lần chứng kiến khách hàng lỡ hẹn thanh 
toán tại nhà và phải dành thời gian cá 
nhân lên Điện lực thanh toán giữa trăm 
nghìn công việc.

Nhiệt tình thuyết phục và tạo mọi 
điều kiện để khách hàng thay đổi thói 
quen thanh toán tại nhà, chị Tình và các 
CBCNV Điện lực Liên Chiểu đã thành 
công khi xây dựng cách thức thanh 
toán mới, hướng khách hàng đến thanh 
toán qua ngân hàng và quẳng gánh lo 
phải nhớ thời gian đóng tiền điện hàng 
tháng. Đến nay, Điện lực Liên Chiểu 
đã liên kết với 17 ngân hàng và 6 tổ 
chức trung gian để thực hiện dịch vụ 
thu hộ tiền điện, đạt 99,1% khách hàng 
đã thực hiện thanh toán tiền điện qua 
ngân hàng, chiếm 99,87% doanh thu 
tiền điện.

Từ năm 2006 đến nay, chị Tình đã 

được công nhận nhiều thành tích nổi 
bật, đặc biệt năm 2016, chị đã được Bộ 
Công Thương trao bằng khen vì những 
đóng góp không ngừng nghỉ trong suốt 
những năm tháng công tác trong ngành 
Điện. “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 
- Chị Trịnh Thị Tình đã được bầu chọn 
làm tổ trưởng tổ Nữ công Điện lực Liên 
Chiểu trong suốt nhiều năm liền. Đức 
tính chịu khó và lòng nhiệt tình không 
vơi cạn của chị đã trở thành điển hình 
để những người trẻ chúng tôi - Thế hệ 
được tận hưởng nhiều tiện ích công 
nghệ hiện đại nên chưa hiểu hết được 
những đoạn đường gập ghềnh của cuộc 
sống lấy làm động lực noi theo.

Những thay đổi nhanh chóng không 
chỉ trong mảng thanh toán ở ngành Điện 
mà còn nhiều mảng khác buộc mỗi thủ 
lĩnh chủ chốt phải kịp thời cập nhật và 
có những định hướng đúng đắn cho đơn 
vị. Đi lên từ vị trí công nhân viên lại có 
nhiều năm làm việc trực tiếp với khách 
hàng, chị Trịnh Thị Tình đã có nhiều 
giải pháp mạnh mẽ thiết thực với khách 
hàng để thay đổi công tác kinh doanh 
và dịch vụ của đơn vị. Hi vọng rằng, 
nữ thủ lĩnh ấy sẽ tiếp tục lan tỏa ngọn 
lửa nhiệt tình để có thêm nhiều bước đi 
đúng đắn, đưa khách hàng gần hơn với 
ngành Điện địa phương. n

= Minh Long

Không phải ngẫu nhiên 
mà việc thanh toán tiền 
điện hàng tháng qua 
ngân hàng lại được 
nhiều khách hàng sử 
dụng điện trên địa bàn 
do Điện lực Liên Chiểu 
quản lý điện đón nhận 
nhiệt tình như trong 
những năm gần đây.

Chị Trịnh Thị Tình trao quà cho các hộ nghèo trong trong "Tháng tri ân khách hàng"

nữ THủ lĩnH 
“làm dâu trăm họ”
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Nên duyên từ tình yêu 
“ngành Điện”

Mỗi câu chuyện tình yêu thường bắt 
đầu bằng “duyên phận”. Nói như vậy, thì 
“duyên phận” đưa cô “hoa khôi” Khoa 
Hệ thống điện - Trường Đại học Bách 
Khoa Hà Nội Dương Thanh Trang đến 
với “mảnh ghép” của đời mình chính là 
ngành Điện. 

Khi ấy, dù có “hàng tá” chàng trai 
ngỏ lời với Dương Thanh Trang nhưng 
chị lại dành sự chú ý cho cậu bạn cùng 
lớp là anh Nguyễn Thái Bình, mộc mạc, 
chân chất như đếm, quê cách xa nhà cô 
vài trăm cây số.  

Tình yêu của họ cứ dần dần lớn lên 
qua năm tháng trên ghế nhà trường. 
Hơn 3 năm “thầm thương, trộm nhớ 
nhau” đến năm cuối cùng, anh Bình - 
chị Trang mới chính thức thành một đôi, 
trong sự chúc phúc của bạn bè trong 
lớp. Đến nay, mái ấm nhỏ của anh chị 
đã bước sang năm thứ 11. 

“Bọn mình tỏ tình đơn giản lắm. 
Trong một buổi chiều, sau giờ học, 
anh chị cùng ngồi tâm sự nói chuyện, 
không hiểu như thế nào mà mình quyết 
định nắm tay Trang, giọng kiên quyết: 
“Tớ thích cậu từ lâu rồi, làm bạn gái của 
tớ nhé!”. Nói xong câu đấy cả hai mặt 
đỏ phừng phừng. Sau cái nắm tay đó thì 
thành một đôi…” Anh Bình tâm sự.

Hiện, chị Trang Dương Thanh Trang 
đang là nữ trưởng ca duy nhất của 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Hà 
Nội và anh Bình là chuyên viên phòng 

Điều hành Thị trường điện, Trung tâm 
Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Có lẽ, 
vì hai vợ chồng cùng làm trong ngành 
Điện, nên bất kể niềm vui, nỗi buồn hay 
những khó khăn trong công việc đều có 
được sẻ chia, thấu hiểu và cảm thông 
từ hai phía. Chị Trang tâm sự, nhiều lần 
lưới điện Thủ đô xảy ra sự cố, là một 
Trưởng ca điều độ, chị luôn phải sẵn 
sàng “lên đường”, bất kể ngày đêm, và 
mọi ưu tiên đều dành cho công việc, nên 
gia đình và các con trở thành “nhiệm 
vụ thứ yếu”.  Khi đó, anh Bình lại đảm 
đương thay chị làm công việc của một 
người mẹ, người vợ trong gia đình. Có 
lần về đến nhà đêm đã khuya, con đã 
ngủ, chồng đã vào ca trực đêm, nhưng 
trên bàn vẫn để phần cơm do anh tự tay 
nấu các món vợ thích, kèm mẩu giấy 
nhắn: “Vợ nhớ giữ gìn sức khỏe”, chị đã 
cảm động đến rơi nước mắt…

“Nhiều người nói, phụ nữ là hậu 
phương vững chắc của gia đình. Nhưng 
với riêng vợ chồng mình, cả hai đều xác 
định sẽ là hậu phương cho người còn 
lại. Có lẽ đó cũng là động lực lớn nhất 
để người phụ nữ ngành Điện như mình 

mùa Xuân 
và câu chuyện tình yêu 

người làm điện
Nhiều người vẫn nghĩ rằng, đặc thù công việc khiến những người 
làm trong ngành Điện dường như khô khan, chất phác. Và dường 
như, trong tình yêu, họ cũng đơn thuần, mộc mạc và vắng sự mềm 
mại, lãng mạn. Thế nhưng, ngược lại với điều đó, tình yêu của 
những người làm trong ngành Điện đầy lãng mạn, mộng mơ…
= KiM oanh
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thêm yêu và gắn bó với nghề” ” - Chị Trang bộc bạch. 
Động lực ấy cũng từng ngày giúp anh chị chuẩn vị tâm 
thế sẵn sàng cho một ca trực mới, tiếp tục công việc 
thầm lặng của mình để giữ vững nguồn sáng cho Tổ 
quốc thân yêu.

Tình yêu nảy nở trên công trường, 
nhà máy

Tình yêu với công việc không chỉ là chất “xúc tác” 
gắn kết cặp đôi anh Bình - chị Trang mà có rất nhiều cặp 
đôi đã tìm thấy một nửa của mình, là các đồng nghiệp 
trên các công trình, nhà máy lớn của đất nước.

Đó câu chuyện vợ chồng anh Đỗ Quốc Biên và chị 
Văn Thị Thúy Thảo (Công ty Thủy điện Sơn La), hai anh 
chị đều là kỹ sư điện, anh Biên quê ở Phú Thọ, còn chị 
Thảo là con gái Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ 
“không hẹn mà gặp” trên công trường Thủy điện Sơn La 
trong vai trò kỹ sư giám sát của EVN.

Công tác tại đây từ năm 2008, vào thời gian thi công 
cao điểm nhất của công trình, công việc bận rộn ngày 
đêm, có những ngày nắng “bỏng da” và có những ngày 
mưa như lũ. Thời tiết khắc nghiệt là vậy, điều kiện làm 
việc, sinh hoạt thiếu thốn mọi bề. Nhưng chính trong môi 
trường đầy gian khó ấy tình yêu của anh Biên và chị Thảo 
đã nảy nở và bền chặt.

Anh Biên tâm sự: “Có thể nói, ngành Điện đã giúp tôi 
tìm thấy tình yêu của đời mình. Làm việc cùng nhau, trải 
qua những vất vả, khó khăn cùng nhau tôi mới nhận ra 
đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình.”

Với chị Thảo thì cảm xúc yêu thương với anh chàng 
hiền lành bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhặt. Đó là những 
ngày phải đi công trường hay giải quyết những sự vụ ở 
nơi xa, vất vả, nắng nóng anh Biên luôn che chở và quan 
tâm chị. Đó là sự giản đơn, ân cần mà thô mộc mà chị 
ít gặp được ở những người đàn ông khác. Kể từ đó, tình 
cảm đối với anh kỹ sư điện hiền lành, chăm chỉ đã hé nở 
trong lòng chị từ lúc nào không hay. Và rồi, tình yêu của 
anh chị cũng lớn dần theo tiến độ và thành quả của công 
trình mà anh chị đang góp sức xây dựng. Để rồi, sau gần 
2 năm yêu nhau, cả hai tổ chức đám cưới “vui như hội” 
tại khu tập thể CBCNV công trường vào tháng 10/2010.

Bí quyết giữ hạnh phúc của gia đình anh Biên chị 
Thảo chỉ đơn giản là những bữa cơm đạm bạc sum vầy 
cả hai cùng nấu, là tiếng cười sau một ngày bận rộn với 
công việc. Chị Thảo chia sẻ: “Hạnh phúc với chúng tôi là 
được vui, buồn, giàu, nghèo có nhau... “ 

Tình yêu với những người làm trong ngành Điện thật 
nhiều màu sắc và vô cùng lãng mạn. Họ là những người bận 
rộn, tận tụy với công việc nhưng luôn chân thành, hết mình 
trong tình yêu. Những thông số kỹ thuật khô khan không làm 
cho tình yêu của họ thiếu đi sự lãng mạn cần thiết, mà nó lại 
chính là gia vị, là “sượi dây” kết nối tình yêu của những cặp 
đôi trong ngành Điện thêm sâu sắc và đồng cảm. n
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= trần danh

gần nửa thập kỷ thắp sáng 
bằng "đèn dầu"

Từ ngày rời quê Thái Bình (năm 
1988) vào khu kinh tế mới tại thôn 
Nà Ven, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, 
tỉnh Đắk Lắk, gia đình bà Nguyễn Thị 
Tơ luôn gắn bó với chiếc bình ắc quy. 
Mọi nhu cầu về thắp sáng, xem tivi... 
đều phải trông chờ vào nguồn điện này. 
Cũng như các hộ gia đình nơi đây, cuộc 
sống sinh hoạt, làm ăn của gia đình bà 
gặp không ít khó khăn. Bà Tơ chia sẻ: 
"Cuộc sống khổ cực lắm. Nhất là với 
phụ nữ khi sinh con nhỏ. Không có ánh 
sáng, cuộc sống như không có tương 
lai. Những ngày lễ Tết, cả thôn phải 
gom đèn điện ác quy để chiếu sáng 
nhưng cũng được một lúc thôi. Hơn 40 
nóc nhà ở thôn chỉ ao ước có ánh sáng 

về để cuộc sống đổi thay, con cái được 
học hành tử tế".

Nỗi ám ảnh về cuộc sống quanh 
quẩn, tối tăm không chỉ tồn tại trong gia 
đình bà Tơ mà là khó khăn chung của 
các hộ dân trong gia đình ở thôn Nà 
Ven, xã Ea Wer. Thôn Nà Ven nằm cách 
Trung tâm huyện Buôn Đôn của tỉnh 
Đắk Lăk gần 15 km, là nơi sinh sống 
của hơn 40 hộ dân di cư từ tỉnh Thái 
Bình vào lập nghiệp. Đến nay, thôn Nà 
Ven đã ra đời được hơn 30 năm. Nhưng 
mọi thứ ở đấy gần như vẫn chẳng hề 
thay đổi, chỉ có con người, từ 17 hộ giờ 
tách ra hơn gấp đôi. Cả thôn có đến gần 
200 ha đất tính ra, trung bình mỗi hộ có 
đến gần 4 ha. Nhưng sinh kế vẫn quanh 
quẩn, đậu, bắp, mì, mè... năm được, 
năm mất, dân chẳng thể ngẩng đầu lên 

được. Ông Nguyễn Đức Giang, trưởng 
thôn Nà Ven chia sẻ: “Tính đi tính lại 
vẫn không tìm ra được hộ dân kinh tế 
mới nào thực sự thoát nghèo. Đất đai 
khô cằn, điện không có. Dẫu có vay vốn 
để thoát nghèo cũng không biết làm ăn 
gì được. Bởi nuôi trâu thì trâu thiếu cỏ, 
nuôi lợn, gà thì không có điện thắp sáng 
giữ ấm vào mùa đông cũng chết cóng 
cả. Bà con ở Nà Ven chỉ mong ước có 
điện lưới kéo về. Có như thế thì cuộc 
sống mới được đổi thay…”.

Điện về "thắp sáng" Nà Ven
Nhằm tạo điều kiện cho bà con có 

điện để sinh hoạt - sản xuất, công trình 
cấp điện cho thôn Nà Ven được ưu tiên 
đưa vào Tiểu dự án Cải tạo và phát triển 
lưới điện phân phối tỉnh Đắk Lắk, nguồn 
vốn từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật 
Bản (JICA). Dự án được khởi công từ 
tháng 3/2018. Công trình cấp điện cho 
thôn Nà Ven gồm: 3,58 km đường dây 
trung áp; 1,2 km đường dây hạ áp và 01 
TBA 110 kV. Và mọi chuyện đã bắt đầu 
đổi thay vào tháng 12/2018, khi điện 
lưới Quốc gia đã vươn tới buôn làng heo 
hút này. Dự án có tổng mức đầu tư gần 
2,5 tỷ đồng, do Tổng công ty Điện lực 
miền Trung làm chủ đầu tư, Công ty 
Điện lực Đắk Lắk quản lý dự án.

Không giấu được cảm xúc mừng 
vui ngày đón điện về, bà Nguyễn Thị 
Tơ bộc bạch: “Hơn 30 năm chúng tôi 
vào đây lập nghiệp kinh tế mới. Vậy là 
từ hôm nay, ước mơ có điện từ bao năm 

văn hóa doanh nghiệp

đắk lắk: 

THôn "đèn dầu"     bừng sáng sau 30 năm 
Huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có một thôn nghèo. Hơn 30 
năm, cuộc sống của người dân nơi đây cứ thế trôi qua, sáng lên 
rẫy, chập choạng tối đã về chốt cửa ngủ. Những nhà có trẻ con 
học bài thì có chút ánh sáng le lói từ bếp củi, đèn dầu. Nhưng 
cuối năm 2018, khi điện lưới Quốc gia đã vươn tới buôn làng 
thì mọi nhà ở Buôn Đôn đã bừng sáng, một mùa xuân mới đã 
đến với mảnh đất Tây Nguyên heo hút này.
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nay giờ đã được thực hiện, từ nay cuộc 
sống của chúng tôi sáng sủa và khởi 
sắc lên từng ngày". 

Không chỉ riêng bà Tơ, mà sáng 
hôm ấy dường như tất cả những người 
trong thôn đều rạo rực ngóng chờ thời 
khắc hết sức trọng đại đến với thôn 
Nà Ven. Họ bỏ tất cả mọi việc thường 
ngày để đến hội trường thôn đợi giây 
phút đóng điện. Ông Ngô Đức Giang - 
Trưởng thôn Nà Ven, xã Ea Wer, huyện 
Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ trong 
xúc động nghẹn ngào: "Bà con chúng 
tôi mong mỏi hơn 30 năm nay rồi, giờ 
đây có điện các cháu nhỏ có được ánh 
sáng học hành, tiếp đến việc tưới tiêu 
nương rẫy của bà con cũng thuận lợi, 
nguồn nước vì vậy cũng dồi dào… Nhờ 
có điện lưới Quốc gia kéo về mà đời 
sống bà con sẽ được nâng lên từng 
ngày, có thể xóa được đói, giảm được 
nghèo. Có điện lưới Quốc gia là món 
quà ý nghĩa nhất mà chúng tôi nhận 
được trong năm mới này”.

Nà Ven với những khó khăn về địa 
hình đồi dốc, nắng, gió thất thường đã 
gây không ít trở ngại trong quá trình thi 
công lắp đường điện. Nhưng Công ty 
Điện lực Đắk Lắk đã vượt qua tất cả khó 
khăn về địa hình, về sự khắc nghiệt của 
thời tiết, nỗ lực bằng 200% sức lực của 
mình… để rồi sau 9 tháng thi công mệt 
mài, ngày 07/12/2018, dự án đã được 
hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng 
- đánh dấu một “mốc son” mới cho bản 
Nà Ven.

Ông Lê Hoài Nhơn - Phó Giám 
đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk (thuộc 
EVNCPC) chia sẻ về niềm hạnh phúc 
khi đem điện đến với Nà Ven: "Chúng 
tôi với hơn 20 cán bộ, công nhân khi 
bước vào dự án ở Nà Ven đã xác định 
được những khó khăn gặp phải về cả 
thời tiết, khí hậu và địa hình, cũng như 
khó khăn, thiếu thốn trong sinh hoạt. 

Những ngày đầu, đến với bà con thôn 
Nà Ven chứng kiến những khó khăn, vất 
vả trong cuộc sống của bà con, chúng 
tô lại động viên nhau vượt qua mọi khó 
khăn để kịp thời đem điện đến cho bà 
con trước Tết nguyên đán 2019. Công 
trình được hoàn thiện, ánh sáng về bản 
làng, bà con vui một thì người là ngành 
Điện chúng tôi vui mười…".

Ngay sau khi nghiệm thu, đóng điện, 
công ty triển khai lắp đặt công tơ, và 
hỗ trợ người dân đấu nối hệ thống điện 
trong nhà nhằm nhanh chóng có điện 
phục vụ sinh hoạt. Bên cạnh đó, đơn vị 
cũng hỗ trợ cho các hộ dân có nhu cầu 
sử dụng điện để bơm tưới, phục vụ sản 
xuất nông nghiệp…

Vậy là sau hơn 30 năm, ước mơ 
được sử dụng nguồn điện ổn định của 
bà con thôn Nà Ven đã trở thành hiện 
thực. Có điện, nhà nhà bừng sáng, ánh 
sáng của đèn điện, của vô tuyến. Có 
điện, bà con sẽ chủ động nguồn nước 
tưới để cải thiện mùa màng. Các em 
nhỏ được tiếp cận nhiều hơn với các 
kiến thức xã hội qua vô tuyến… Cuộc 
sống của người dân được cải thiện, ánh 
điện thắp sáng trên các bản làng xa xôi 
là hạnh phúc của người làm điện, sau 
hành trình khó khăn đưa điện “băng 
rừng, vượt núi” đến với người dân. 

Không còn nữa những ngày thiếu 
điện… Không còn nữa cảnh “chắt 
chiu” từng giọt dầu để dành cho những 
sinh hoạt tối thiểu trong ngày. Thôn Nà 
Ven, xã Ea Wer đang khoác lên mình 
những tấm áo màu trắng tinh khôi của 
những bông hoa cà phê, màu xanh của 
những chồi non dưới nắng vàng rực rỡ. 
Nơi đây đã và đang đổi thay và phát 
triển bằng một sức mạnh nội lực to lớn 
từ nguồn ánh sáng điện ổn định. Mùa 
xuân mới đang về với bà con thôn bản 
với những ước mơ, khát khao về sự 
phát triển đi lên. n

đắk lắk: 

THôn "đèn dầu"     bừng sáng sau 30 năm 
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ngay sau khi nhận được Thẻ ghi 
nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng 
do Trung tâm Điều phối ghép 
tạng Quốc gia gửi về, anh thợ 
điện Lương Minh Thành đã chia 

sẻ lên trang mạng xã hội facebook với tựa đề 
“Niềm vui đầu năm: “Cho đi là còn mãi”.

Trước bao nhiêu lời khen ngợi, động viên, anh 
Thành chỉ đáp lại một câu ngắn gọn mà chân 
thành “Hãy khóc đi rồi lan tỏa yêu thương. Sống 
là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Đặc biệt, ngay sau những lời động viên, rất 
nhiều người có cùng chung một ước nguyện và 
một câu hỏi: “Cái này đăng ký ở đâu và bằng 
cách nào?”. Anh Thành cho biết: “Việc đăng ký 
rất đơn giản, chỉ cần vào trang web vnhot.vn lấy 
mẫu đơn và gửi hồ sơ (theo hướng dẫn) về Trung 
tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể 
người. Sau đó, Trung tâm sẽ gửi thẻ về cho mình 
theo đường bưu điện”.

Hành động ý nghĩa của anh thợ điện Lương 
Minh Thành đã lan tỏa đến rất nhiều người và 
tiếp thêm động lực để họ quyết tâm thực hiện 

nghĩa cử cao đẹp này. Ngay hôm sau khi thấy 
anh Thành “khoe thẻ”, một chị trong Công ty đã 
gửi hồ sơ đăng ký. Và tài khoản Facebook Vũ 
Minh Khuê cũng chia sẻ: “Em định đi đăng ký lâu 
rồi, giờ thấy anh làm càng có thêm động lực để 
đi. Chắc sẽ làm trong năm nay”...

Nói về động lực để đăng ký hiến tặng mô, tạng, 
anh thợ điện Lương Minh Thành chia sẻ, ý nguyện 
hiến mô, tạng đã có từ lâu, nhưng anh không 
thể mở lời với vợ. Anh ngưỡng mộ câu chuyện 
về người đàn ông đầu tiên ở Việt Nam hiến một 
lúc đến 6 tạng cứu 5 người. Anh ngưỡng mộ câu 
chuyện về cô giáo Hương bị ung thư ở Quảng Trị 
nhưng vẫn quyết tâm ghi tên mình vào danh sách 
đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết...

Anh cho rằng, ở Quảng Trị, có rất nhiều thế hệ 
đã hy sinh xương máu của mình, nhiều người đã 
mất đi cánh tay, 1 bên chân, một mảnh sọ... Họ 
vẫn trở thành những người anh hùng trong lòng 
của cả dân tộc. Vậy tại sao thế hệ của chúng ta 
hôm nay không thể chia sẻ một phần thân thể 
của mình với người khác nếu mình phải ra đi? Và 
ngay chiều hôm sau, anh thợ điện Lê Minh Thành 
đã làm hồ sơ đăng ký hiến đi một phần thân thể 
sau khi qua đời.

Với hành động cao đẹp, ý nghĩa ấy, ai cũng 
bảo, anh thật dũng cảm nhưng với anh Lê Minh 
Thành đó chỉ là những hành động bình thường 
“Có chi đâu em. Nhiều người đã làm vậy rồi, anh 
chỉ làm theo thôi. Anh rất vui khi việc hiến mô, 
tạng của anh đã lan tỏa, đem yêu thương đến 
cho nhiều người”.

Đâu đó, trên facebook của anh có người đã 
tâm sự, đây là món quà tuyệt diệu, trong veo giữa 
cuộc đời với nhiều ước nguyện và gửi gắm. Chết 
có nghĩa là sẽ về với cát bụi, nhưng cái chết sẽ 
không là hư vô nếu từ cái chết đó, sự sống khác 
lại tiếp tục được hồi sinh. n

Cho đi là còn mãi...

Với anh thợ điện Lê Minh Thành, cho đi là còn mãi…

Đó là câu chuyện dài và là tâm nguyện của anh thợ điện Quảng 
Trị khi đã quên mình, hiến tạng, thực hiện nghĩa cử cao đẹp trong 
những ngày đầu xuân Kỷ Hợi. Anh là Lê Minh Thành, sinh năm 
1979, hiện đang công tác tại Phòng An toàn, Công ty Điện lực 
Quảng Trị, trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung.
= thanh thúy
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Công trình Đường dây Và trạM Biến áp 
110KV Đồng Văn iV - góp phần thúC Đẩy 

phát triển Kinh tế tỉnh hà naM

Tặng thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích trong năm 2018 và trong quá trình triển khai dự án.

Ông Trương Quốc Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.Lễ gắn biển dự án đường dây và trạm biến áp (TBA) 110 KV Đồng Văn 4.

Ảnh: Tố Vân (CĐ EVN-NPC)
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CáC hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày QuốC tế  
phụ nữ 8/3 Của CnVCLđ tập đoàn điện LựC Việt nam

EVN Hà Nội tổ chức tổng kết công tác bình đảng giới Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 
2018 và kết hợp với tổ chức cuộc thi mô hình “Gửi gắm yêu thương”.

Giao lưu văn nghệ tại Tổng công ty Phát điện 3

EVN Hà Nội tổ chức trao giải cho đội đoạt giải Nhất Cuộc thi “Gửi gắm yêu 
thương”.

Tổ chức thi cắm hoa tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Genco3.


