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Trong số này

Trưởng Ban Biên tập
Đỗ Đức Hùng 
Chủ tịch Công đoàn Điện lực việt nam 

Phó Ban Biên tập:

nguyễn Kim THanH - Phó Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực Việt Nam

LƯƠng BÁ THanH - Phó Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực Việt Nam

Thư ký Ban Biên tập:
nguyễn THị BícH THao 
Trưởng ban Ban Tuyên giáo

nguyễn văn LƯƠng 
Phó Ban Tuyên giáo

Ban Biên tập:
uông quang huy - Nguyễn Thị Tuyết - 
Đinh Thị Thanh Bình - Nguyễn Văn Phương -  
Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Đình Vân -  
Nguyễn Đắc Cường - Trần Thị Hiền -  Trần Ngọc Nga 
- Trần Văn Tuấn - Lê Ngọc Dũng - Vũ Văn Minh

Trụ sở: Tầng 22, Tháp A, Tòa nhà EVN
11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.39362897
Fax: 024.39362896
Email: bantin_cd@evn.com.vn
bantincongdoandl@gmail.com
www.congdoandlvn.org.vn

Giấy phép mới cấp: số 18/GP-XBBT ngày 
12/3/2020 của Cục Báo chí, Bộ thông tin  và 
Truyền thông
In tại: Công ty CP Đầu tư và Hợp tác quốc tế

3. Thư Ban Biên tập

4-5. “Đảng ta trăm vạn công nông  
Đảng ta trăm vạn tấm lòng, niềm tin”...

6-7. 91 mùa xuân Đảng đồng hành cùng 
dân tộc

8-9. Nhớ mãi Thơ và Thư chúc Tết năm Sửu 
của Bác Hồ

10-11. EVN đón nhận danh hiệu Anh hùng  
Lao động thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 66 năm 
Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

12-13. Danh hiệu Anh hùng lao động thời 
kỳ đổi mới là nguồn động lực lớn lao để EVN 
phát triển

14-15. 10 thành tựu nổi bật của EVN trong 
năm 2020

16-17. Những dấu ấn nổi bật trong nửa  
nhiệm kỳ Đại hội V Công đoàn Điện lực  
Việt Nam (2018 - 2020)

18-19. Công đoàn Điện lực Việt Nam:  
Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 

Thư Ban Biên tập
2021 - mùa Xuân chuyển đổi số

ột mùa Xuân náo nức, nồng nàn đúng dịp Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Năm 
2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
lần thứ III và cũng là năm đầu thực hiện các nhiệm vụ, chỉ 
tiêu, kế hoạch  5 năm (2021 - 2025). 

Đây cũng là năm khởi động của một nhiệm kỳ với phương châm một 
Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Trước hết, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã cộng hưởng sức mạnh 
đoàn kết, thống nhất với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng từ 
Tổng Giám đốc Tập đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt 
Nam kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động tích 
cực thi đua, phát huy tin thần lao động, sáng tạo, vượt qua mọi khó 
khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh năm 2021, tạo tiền đề cho hoàn thành kế hoạch 5 năm 
giai đoạn 2021 - 2025.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đặt trọng tâm năm 2021 là “Năm 
chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” nhằm đẩy nhanh 
quá trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tập 
đoàn, tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với 
quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Phấn đấu hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi thành doanh 
nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Mùa Xuân 2021 đang mở ra bao khát vọng!
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Hơn 10 vạn cán bộ, đoàn viên, người lao 
động trong Tập đoàn Điện lực quốc gia 
Việt Nam hân hoan chào mừng, gửi niềm 
tin tưởng vào sự thành công của Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 chính thức khai mạc từ ngày 25/01 đến 
02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Hơn một thế kỷ đã qua, những người công nhân điện 
có quyền tự hào về truyền thống cách mạng, ý chí kiên 
cường bất khuất của lớp lớp thế hệ công nhân ngành Điện 
đi trước. Kể từ cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, 
cũng là lúc đánh dấu ngành Điện xuất hiện tại Việt Nam. 
Trước ngày cách mạng tháng Tám thành công, phong trào 
công nhân trong các cuộc bãi công, biểu tình chống thực 

dân Pháp đều có sự hiện diện của công nhân ngành Điện. 
Điển hình như công nhân nhà máy Đèn Yên Phụ (Hà Nội), 
nhà máy Điện Cửa Cấm (Hải Phòng) từng dũng cảm cắt 
điện để phản đối toàn quyền Đông Dương hội họp nhằm 
chống phá phong trào cộng sản ở Đông Dương. Những 
năm chống Mỹ, pháo cao xạ đặt trên nóc các nhà máy 
nhiệt điện Yên Phụ (Hà Nội), Việt Trì (Phú Thọ), Hàm Rồng 
(Thanh Hóa) hay Uông Bí (Quảng Ninh)... đã cùng các tự 
vệ công nhân ngành Điện sẵn sàng xả súng vào máy bay 
bay Mỹ, giữ cho dòng điện luôn vận hành an toàn, liên tục 
“Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”. 

Ở miền Nam, đội ngũ công nhân điện cũng đã góp 
phần tích cực trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước. Càng đáng tự hào hơn khi trong số 

bình sơn
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những người công nhân Điện, đã có các nhà hoạt động 
cách mạng trở thành lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt 
Nam, điển hình như các tên tuổi đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh, Lê Hồng Phong, Lê Thanh Nghị,... Người lính thủy 
Việt Nam kéo cờ phản chiến trên biển Hắc Hải cũng xuất 
thân từ một công nhân, thủ lĩnh của phong trào công 
nhân Sài Gòn - Chợ Lớn, cũng là người khởi xướng thành 
lập tổ chức Công hội bí mật, tổ chức tiền thân của Công 
đoàn Việt Nam đó chính là cố Chủ tịch nước Tôn Đức 
Thắng. Không ngừng phát huy truyền thống cách mạng 

hào hùng của giai cấp công nhân Việt Nam, đội ngũ 
công nhân ngành Điện đã làm nên kỳ tích trong công 
cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ hòa bình, nâng cao đời 
sống nhân dân. Ánh sáng đã bừng lên trên tất cả dặm 
dài đất nước, ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của đội 
quân tiên phong soi đường, dẫn lối.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa vinh dự được đón 
nhận danh hiệu vẻ vang “Anh hùng Lao động” trong 
thời kỳ đổi mới. Đó là một sự ghi nhận xứng đáng của 
Nhà nước và Nhân dân đối với đội ngũ ngành Điện và 
đó cũng là kết tinh trí tuệ và sức lực của tất cả lãnh 
đạo và nhân viên, trí thức và công nhân, gọi chung là 
những người thợ điện, thiết thực chào mừng Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tô điểm và góp phần làm 
sáng rỡ ý nghĩa biểu trưng ngữ cảnh “Đảng tiên phong, 
dân tộc anh hùng”!

Mừng xuân Tân Sửu, mừng Đảng quang vinh, âm 
hưởng của những câu thơ đậm chất anh hùng ca còn 
mãi vang vọng:

“Đảng ta trăm vạn công nông
Đảng ta trăm vạn tấm lòng niềm tin
Đảng ta Mác - Lê Nin vĩ đại
Lại hồi sinh trả lại cho ta
Trời cao, biển rộng bao la
Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người” 

(Tố Hữu)

các đồng chí 
lãnh đạo đảng, 
nhà nước, Quốc 
hội, chính phủ, 
tập thể lãnh đạo 
EVn qua các thời 
kỳ chụp ảnh lưu 
niệm tại Lễ đón 
nhận anh hùng 
Lao động thời kỳ 
đổi mới. 

Phó chủ tịch nước chXhcn Việt nam đặng Thị ngọc Thịnh gắn danh  hiệu 
anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lên cờ truyền thống EVn. 

Phó chủ tịch nước trao danh hiệu anh hùng Lao động cho ông 
Trương Thái sơn - công nhân đội quản lý lưới điện, công ty điện 
lực chợ Lớn (thuộc EVn hcmc) người được mệnh danh “Vua 
sáng kiến” ngành điện.

Phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam đặng Thị ngọc Thịnh  trao tặng danh hiệu anh hùng Lao động thời kỳ 
đổi mới cho tập thể lãnh đạo EVn. 

 Trăm vạn hay Mười vạn, chỉ là con số ước lệ nhưng trùng hợp thay, Công 
đoàn Điện lực Việt Nam hiện tại đang có 100.358 đoàn viên, một lực lượng 
đáng kể trong lực lượng giai cấp công nhân Việt Nam. Đội ngũ tiên phong 
của cách mạng, tuyệt đối tin yêu Đảng “Mặt trời kia cờ Đảng giương cao”, 
là giai cấp lĩnh sứ mạng thiêng liêng với trọng trách cao cả “đi trước một 
bước” trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

        Đảng ta trăm vạn công nông  
Đảng ta trăm vạn tấm lòng, niềm tin...
        Đảng ta trăm vạn công nông  

Đảng ta trăm vạn tấm lòng, niềm tin...
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nguyễn văn 

Ngày 3/2/1930 đi 
vào lịch sử của 
Đảng ta, dân tộc 
ta và đất nước ta 

như một mốc son chói lọi, đánh 
dấu bước ngoặt vĩ đại trên con 
đường giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động, xây dựng 
cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, 
hạnh phúc của nhân dân ta. Từ 
đây, lịch sử giao phó cho Đảng 
ta sứ mệnh lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam; và cũng từ đây, vận 
mệnh của dân tộc ta gắn liền với 
cách mệnh của Đảng.

Ngay từ khi mới thành lập, 
Đảng đã đề ra Chính cương vắn 
tắt, Sách lược vắn tắt và Luận 
Cương chính trị về cách mạng 
Việt Nam, được nhân dân đồng 
tình và thực hiện. Dưới  sự lãnh 
đạo của Đảng, nhân dân ta đã 
đấu tranh anh dũng, trải qua 
biết bao gian khổ, hy sinh, đưa 
sự nghiệp đi từ thắng lợi này 

đến thắng lợi khác. Đó là thắng 
lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa 
toàn dân Tháng Tám năm 1945 
hiếm có trong lịch sử, lật đổ ách 
thống trị hàng ngàn năm của 
chế độ phong kiến và gần một 
trăm năm của chế độ thực dân; 
dẫn tới một Điện Biên Phủ chấn 
động địa cầu. Dân tộc Việt Nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng- đội 
tiên phong của giai cấp công 
nhân Việt Nam đã đột phá thắng 
lợi, góp phần quan trọng thúc 
đẩy phong trào giải phóng các 
dân tộc bị áp bức trên toàn thế 
giới vùng lên thành một dòng 
thác cách mạng lớn của thời đại.  

Tiếp đó, đánh thắng cuộc 
chiến tranh xâm lược của đế 
quốc Mỹ, ngày 30 tháng 4 năm 
1975, miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, đất nước 
thống nhất, cả nước bước vào 
kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội.

Sau 30 năm chiến tranh, cả 

nước bước vào công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, từ những 
buổi đầu mới mẽ, đối diện với 
những thách thức, khó khăn gay 
gắt cả trong nước, trong khu vực 
và trên trường quốc tế. Trong 
bước thăng trầm ấy với bản lĩnh 
kiên cường của một chính Đảng 
cách mạng dám nhìn thẳng vào 
sự thật để cùng cả dân tộc khởi 
xướng sự nghiệp đổi mới, Đại 
hội VI năm 1986 đã xác định 4 
nội dung cần đổi mới: “Đảng 
phải đổi mới về nhiều mặt: Đổi 
mới tư duy, trước hết là tư duy  
kinh tế; đổi mới tổ chức; Đổi mới 
đội ngũ cán bộ; đổi mới phong 
cách lãnh đạo và công tác” (1). 

Đặc biệt, vào thập niên 90 
cuối thế kỷ XX, trong bối cảnh 
quốc tế hết sức phức tạp và tình 
hình đất nước gặp muôn vàn 
khó khăn, các thế lực thù địch 
không ngừng chống phá, Đảng 
kiên định nền tảng tư tưởng chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

   91 mùa xuân 
Đảng Đồng hành 
            cùng dân tộc
Hơn 91 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với đường lối cách mạng đúng 
đắn, khoa học và sáng tạo, với đội ngũ đảng viên kiên trung, hết 
lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng Cộng Sản Việt 
Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tạo nên những kỳ tích vẻ vang làm 
rạng danh non sông, đất nước.

(1) - ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc, lần thứ VI, NXBST, HN, 1987,trang 124.
(2) -Bảo Châu: Những thành tự nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo,  

Ban Tuyên giáo Trung Ương, số tháng 9/2020,trang 13.

Chí Minh, vượt qua muôn vàn 
khó khăn, thách thức. Đến nay, 
cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, sức 
mạnh tổng hợp của quốc gia - 
dân tộc sau 35 năm đổi mới đã 
đạt được những thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử, giữ vững 
ổn định chính trị, kinh tế xã hội, 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ, đưa đất nước 
vượt qua cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội trầm trọng, ra 
khỏi tình trạng nước nghèo, 
kém phát triển, trở thành nước 
đang phát triển có thu nhập 
trung bình thấp, thế và lực của 
đất nước tăng lên. Đời sống 
nhân dân được cải thiện rõ rệt. 
Diện mạo đất nước đã thay đổi 
cơ bản. Uy tín và vị thế đất nước 
trên thế giới được nâng lên. Việt 
Nam đã thiết lập quan hệ tốt với 
tất cả các nước lớn, trong đó có 
5 nước Thường trực Hội đồng 
Bảo An Liên hiệp quốc, toàn bộ 
7 nước G7 và 17/20  nước thành 
viên G20… Trong giai đoạn 
2011-2015, tốc độ tăng trưởng 
sản phẩm trong nước (GDP) đạt 
bình quân 5,9%/năm; giai đoạn 
2016-2020 ước đạt 6,8%/năm. 
Dự trữ ngoại hối tăng từ 12,4 tỉ 
USD năm 2010 lên 80 tỉ vào năm 
2020” (2). Năm 2020, trong bối 
cảnh COVID-19 bùng phát mạnh 
mẽ trên phạm vi toàn cầu,  ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến mọi 
mặt của các quốc gia trên thế 
giới, GDP của nước ta vẫn đạt 
mức tăng trưởng dương 2-3%, 
GDP bình quân đầu người năm 
2020 ước đạt khoảng 2.750 USD. 

Việt Nam là một trong những 
quốc gia tăng trưởng cao nhất 
trong khu vực và trên thế giới 
nhờ nội lực, tận dụng tốt các cơ 
hội và khả năng đa dạng hoá, 
thích ứng linh hoạt của nền kinh 
tế. Chính phủ và Quốc Hội tiếp 
tục đề ra mục tiêu năm 2021 
tăng từ 6-6,5%.

Công tác xây dựng Đảng, 
chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh được 
triển khai thực hiện mạnh mẽ, 
quyết liệt, đồng bộ cả tư tưởng, 
chính trị đạo đức, lối sống, tổ 
chức cán bộ, kiểm tra, giám sát. 
Năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng từng bước được 
nâng lên; niềm tin của nhân dân 
đối với Đảng được củng cố. Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức  chính 
trị - xã hội được đổi mới, hướng 
về cơ sở, làm tốt hơn việc tập hợp 
đoàn kết toàn dân và đại diện 
cho chính quyền, lợi ích của các 
tầng lớp nhân dân. Đảng luôn 
coi sự gắn kết với nhân dân là 
nguồn sống của mình, hòa mình 
với nhân dân, cùng nhân dân 
chiến đấu và giành thắng lợi.

Thực tiễn phong phú, sinh 
động của cách mạng Việt Nam 
hơn 90 qua đã sáng tỏ chân lý: 
Có sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng, có sự đồng tâm hiệp lực 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân và cả hệ thống chính trị thì 
không có khó khăn, thách thức 
nào ngăn cản nổi bước đường 
dân tộc ta đi tới!

Năm nay, đón Tết, mừng 
Xuân Tân Sửu 2021, mừng Đảng 

ta ra đời 91 mùa xuân, kỷ niệm 
80 năm ngày Bác Hồ về nước 
trực tiếp lãnh đạo cách mạng 
(28/01/1941 - 28/01/2021); 
110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 
đường cứu nước (05/6/1911 - 
05/6/2021); chào mừng thành 
công của Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII,  như ngàn hoa 
giữa mùa xuân tươi đẹp, chúng 
ta nguyện  mãi mãi đi theo con 
đường Bác Hồ đã chọn. Kiên 
định chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, không 
ngừng vận dụng và phát triển 
sáng tạo, phù hợp với thực tiễn 
Việt Nam. Kiên định mục tiêu 
“Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Kiên định đường lối đổi mới và 
những nguyên tác trong công 
tác xây dựng Đảng. Tiếp tục 
nâng cao nâng lực lãnh đạo, 
cầm quyền của Đảng; giữ vững 
bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng. Tiếp tục nâng cao bản 
lĩnh, trí tuệ, tính chiến đấu của 
toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng 
viên.  Tuyệt đối trung thành với 
Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; 
kiên định với con đường mà 
Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã 
lựa chọn.

Đón mùa Xuân mới tràn 
về trên cành non lá biếc, lòng 
chúng ta càng thêm tự hào về 
dân tộc Việt Nam, tự hào về 
Đảng ta và Bác Hồ vĩ đại, chúng 
ta lòng nhủ lòng: “Xin nguyện 
cùng Người vươn tới mãi/Vững 
như muôn ngọn dải Trường Sơn 
(Tố Hữu). n
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Hằng năm, cứ mỗi độ mùa Xuân ddến, 
Bác Hồ thường làm thơ chúc Tết đồng 
bào. Đó là món quà tinh thần cao quý 
của lãnh tụ với quần chúng nhân dân. 

Từ ngày Bác đi xa, chúng ta đâu còn được bồi hồi, 
đợi chờ nghe Bác đọc thơ mừng xuân mới trong 
giờ phút thiêng liêng ấm cúng của đêm giao thừa 
nhưng những vần thơ xuân ấm áp, nồng hậu của 
Người còn mãi in sâu trong lòng mỗi người dân đất 
Việt. Năm nay, đón Xuân mới, trong không khí rộn 
ràng của mùa xuân, những vần thơ chúc tết của Bác 
lại trở về trong hồi ức của mỗi chúng ta!

Còn nhớ, năm 1949 là năm có phong trào thi 
đua ái quốc sôi nổi; từ núi rừng Việt Bắc - Thủ đô 
của kháng chiến, Bác đã viết những vần thơ động 
viên tinh thần thi đua:

Kháng chiến lại thêm một năm mới,
Thi đua ái quốc thêm tiến tới
Động viên lực lượng và tinh thần,
Kháng chiến càng thêm mau thắng lợi.
Người người thi đua.
Ngành ngành thi đua.
Ngày ngày thi đua.
Ta nhất định thắng lợi.
Địch nhất định thua.
  (Chúc Tết Kỷ Sửu)

Khẩu hiệu “Người người thi đua, nhà nhà thi 
đua; ngành ngành thi đua; Ta nhất định thắng, 
địch nhất định thua!” đã thực sự trở thành khẩu 
hiệu hành động của đường lối kháng chiến toàn 
dân, toàn diện đưa cuộc chiến đấu chống thực dân 
Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Sau chiến thắng 
Điện Biên Phủ, nước nhà được độc lập, Bác chủ 
trương hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng 
kinh tế, xã hội, phát triển văn hóa nghệ thuật, khắc 
phục mọi khó khăn tồn tại, củng cố quốc phòng, 
nhằm mau chóng giải phóng miền Nam… Vì thế, 
mãi đến năm 1960 kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 
mới được bắt đầu. Và đến năm Tân Sửu 1961 lòng 
Bác tràn đầy hy vọng, mừng xuân, chúc Tết bằng 
những vần thơ rất đỗi lạc quan, đánh dấu một 
chặng đường mới:

Mừng năm mới, mừng xuân mới,
Mừng Việt Nam, mừng thế giới!
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh,
Kế hoạch năm năm thêm phấn khởi
Chúc miền Bắc hăng hái thi đua;
Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới!
Chúc hoà bình thống nhất thành công !
Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi!
   (Thơ mừng năm 1961)
Các từ  “chúc”, “mừng”, trong thơ và thư chúc 

nguyễn văn Thanh
Tết của Bác luôn đứng đầu câu, mở đầu bài với 
tấm lòng thân ái, thiết tha, Bác luôn đem đến cho 
toàn dân niềm tin tất thắng, hy vọng lớn lao vào 
thắng lợi của cách mạng, khích lệ toàn dân hăng 
hái tiến lên. 

“Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh”  là 
mục tiêu xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì 
mục tiêu đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phấn đấu 
không ngừng nghỉ và được kết tinh thành một 
tinh thần, một ý chí và trở thành tư tưởng xuyên 
suốt trong mọi hành động của Người. Mục tiêu đó 
của Người đã được Đảng và Nhà nước ta cụ thể 
hóa thành đường lối, chủ trương, chính sách và 
từng bước được hiện thực hóa thành công, thể 
hiện sinh động trong thành tựu đạt được ở từng 
chặng đường lịch sử cách mạng của Đảng ta, dân 
tộc ta trong suốt hơn 90 năm qua.

Phát huy điều mong muốn và mục tiêu của Bác, 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tăng cường 
đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh 
thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền 
thống văn hiến của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ thành 
hiện thực, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn 

vinh, hạnh phúc. Mừng Đảng quang vinh, mừng 
xuân Tân Sửu (2021), mừng đất nước đổi mới, 
trong không khí phấn khởi, hân hoan, đọc lại từng 
câu, từng chữ những lời thơ, bức thư chúc Tết của 
Bác, ta thêm thấy sợi chỉ đỏ xuyên thấu trong tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm 
lòng vì nước, vì dân, đó cũng là tư tưởng chủ đạo 
chỉ đạo đường lối cách mạng Việt Nam. 

Trong ngày 15/02/1961 là ngày mồng Một Tết 
Tân Sửu, trong lời chúc mừng năm mới Bác viết: 
“Năm nay là năm Sửu, các cụ ta quen gọi là “Tết 
con trâu”. Trâu thì cày giỏi mà chọi cũng hăng. 
Toàn dân ta đoàn kết đấu tranh thì chúng ta nhất 
định xây dựng thành công một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh”… Mấy mươi năm trôi qua, những lời chúc 
Tết của Bác vẫn còn nguyên cảm xúc, trọn vẹn tình 
cảm thiêng liêng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 
Nhớ Bác, toàn dân tộc đồng tâm nhất trí để ngày 
càng tô điểm non sông gấm vóc, để Tổ quốc Việt 
Nam mãi mãi bay lên bát ngát mùa xuân.

“Bác ơi Tết đến. Giao thừa đó/Vẫn đón nghe 
thơ Bác mọi lần/Ríu rít đàn em vui pháo nổ/Tưởng 
nghìn tay Bác vỗ sang xuân” (Tố Hữu). n

Nhớ mãi Thơ  
và Thư chúc Têt 
năm Sửu của Bác Hồ
Giữa những ngày Xuân Tân Sửu 2021 đọc lại 2 bài thơ năm Sửu 
của Bác Hồ chúng ta “nghe như có thể chuyển động của cả lịch 
sử, núi sông trong ấy”(Chế Lan Viên). Trong niềm xúc động khôn 
nguôi, chỉ mong lại được thêm một lần nữa nghe Bác đọc thơ: “Cho 
con ước tự bây giờ/Mỗi năm, cứ đến Giao thừa mỗi năm/Bác về 
cùng với nhân dân/ Đọc thơ chúc Tết một lần rồi đi! (Vũ Cao).

Tài liệu tham khảo: 
- Tất cả thư và thơ xuân của Bác trong bài viết đều lấy ở cuốn Thơ chúc của Bác Hồ,  

của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn,  Nxb CTQG, Hà Nội, 2005, trang 27,55,56.
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đồng chí đặng Thị ngọc Thịnh -  Phó chủ tịch nước chXhcn Việt nam trao tặng danh hiệu anh hùng Lao động cho Tập đoàn 
đLVn

Phát biểu diễn văn 
tại Lễ kỷ niệm, Tổng 
giám đốc EVN Trần 
Đình Nhân cho biết: 

Cách đây 66 năm, vào ngày 
21/12/1954, mặc dù bộn bề 
công việc sau hơn 2 tháng tiếp 
quản Thủ đô nhưng Bác Hồ đã về 
thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ và Nhà 
máy điện Yên Phụ. Tại đây, Người 
đã căn dặn: “...Nhà máy bây giờ 
là của nhân dân, của Chính phủ, 
của các cô, các chú. Các cô, các 
chú là chủ phải gìn giữ nhà máy 
làm cho nó phát triển hơn nữa...”.  
Sự kiện này là một mốc son lịch 
sử của ngành Điện và nay đã trở 
thành Ngày truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam.

Trong 66 năm qua, ngành 
Điện lực Việt Nam đã phát triển 
vượt bậc. Từ chỗ khi tiếp quản từ 

chế độ cũ, công suất hệ thống 
điện ở miền Bắc vào cuối năm 
1954 chỉ có 31,5 MW, đến nay 
hệ thống điện đã có quy mô 
đứng thứ 2 khu vực Đông Nam 
Á, thứ 23 thế giới với công suất 
hơn 61.000 MW (trong đó công 
suất nguồn điện do EVN sở hữu 
là hơn 29.600 MW) và hệ thống 
lưới điện vươn rộng toàn bộ đất 
nước, đảm bảo cung cấp điện 
phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước và đời sống 
của nhân dân. Đến nay, EVN đã 
có giá trị tổng tài sản khoảng 
718.000 tỷ đồng.

Trong nhiều năm qua, ngành 
Điện lực Việt Nam luôn được 
gắn liền với những công trình 
điện lớn, mang tầm quốc tế và 
khu vực như: Đường dây truyền 
tải điện siêu cao áp 500 kV Bắc  

- Nam từ mạch 1 nay đã được 
bổ sung thêm mạch 2 rồi mạch 
3; Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, 
Nhà máy Thủy điện Sơn La - 
công trình thủy điện lớn nhất 
Đông Nam Á - điểm sáng về sự 
đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh 
thần tự lực, tự cường, sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa 
sản xuất, huy động tối đa nội lực 
tiềm năng làm chủ khoa học kỹ 
thuật tiên tiến của cán bộ, kỹ sư 
Việt Nam.

Đặc biệt, trong giai đoạn 
một thập kỷ gần đây, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đã có những 
bước phát triển nhanh chóng và 
có nhiều thành tựu quan trọng 
đóng góp vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. EVN đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
đảm bảo cung cấp điện ổn định 

và an toàn, góp phần vào tăng 
trưởng kinh tế của nước ta ở 
mức cao nhiều năm liên tục với 
mức tăng trưởng điện thương 
phẩm ở mức bình quân 9,7%/
năm. Đến năm 2020, EVN đã 
cung cấp điện đến 100% số xã; 
99,54% số hộ dân và đưa điện 
đến 11/12 huyện đảo, góp phần 
giữ vững an ninh, quốc phòng 
của đất nước. Đến nay, công 
nghệ tự động hóa, điều khiển 
xa, kỹ thuật số được ứng dụng 
rộng rãi vào hệ thống điện, hầu 
hết các trạm biến áp 110-220 
kV đã thực hiện điều khiển xa 
không cần người trực. Tổn thất 
điện năng đã giảm mạnh hàng 
năm, đến nay xuống dưới 6,5%, 
đứng thứ 3 khu vực ASEAN và đã 
tiệm cận mức của các nước phát 
triển. Công tác dịch vụ khách 
hàng có nhiều đổi mới, ngày 
càng hiện đại và thuận tiện, các 
dịch vụ điện lực đã đạt cấp độ 
4 về dịch vụ công trực tuyến và 
đã kết nối Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia. Chỉ số tiếp cận điện 
năng có bước tiến vượt bậc, xếp 
thứ 27/190 quốc gia, góp phần 
đáng kể trong việc cải thiện môi 
trường kinh doanh và nâng cao 
năng lực cạnh tranh Quốc gia.

Với những thành tích đặc biệt 
xuất sắc trong lao động, sáng tạo 
từ năm 2009 đến năm 2019, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng 
CNXH và bảo vệ Tổ quốc, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
vinh dự được Chủ tịch nước 
CHXHCN Việt Nam phong tặng 
danh hiệu Anh hùng Lao động 
thời kỳ đổi mới. Đây là niềm vinh 

dự, tự hào, là nguồn cổ vũ, động 
viên hết sức to lớn đối với hàng 
vạn cán bộ nhân viên và người 
lao động trong toàn Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, là động lực 
để toàn thể CB,CNVCLĐ ngành 
Điện thêm quyết tâm hơn nữa, 
đưa ngành Điện lực Việt Nam 
tiến bước cùng công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
đất nước.

Nhiệm vụ đặt ra cho ngành 
Điện nói chung và Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam nói riêng 
trong thời gian tới là hết sức khó 
khăn, thách thức, đặc biệt là đối 

với yêu cầu điện luôn đi trước 
một bước để đảm bảo cung 
ứng điện cho phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước. Với truyền 
thống nỗ lực vượt khó vươn lên, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ 
quyết tâm tìm mọi giải pháp 
để hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc 
hội và Chính phủ giao phó. EVN 
sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao 
năng lực quản trị và hiệu quả 
hoạt động, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đồng thời đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và thân 
thiện với môi trường.  cTV

Evn Đón nHận danH Hiệu anH Hùng 
Lao Động THời Kỳ Đổi mới và 
Kỷ niệm 66 năm ngày Truyền THống 
ngànH Điện Lực việT nam

Sáng ngày 21/12/2020 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao 
động thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020).

các hình Thức khEn Thưởng cao nhấT EVn 
đã đạT được:

- huân chương sao Vàng năm 2004 vì đã có công lao to lớn 
đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc.
- huân chương hồ chí minh năm 1996 vì đã có nhiều công 
lao trong xây dựng, phát triển ngành điện Việt nam, góp 
phần vào sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc.
- huân chương hồ chí minh (lần thứ 2) năm 2014 vào dịp kỷ 
niệm 60 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt nam 
vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích suất sắc đóng 
góp vào sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc.
- huân chương Lao động hạng Ba năm 2014 vì đã có thành 
tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện điện khí hóa nông thôn.
- huân chương Lao động hạng nhất năm 2015 vì đã có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước xây 
dựng nông thôn mới.
- huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2) năm 2019 vì 
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2010 - 2019.
- huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 3) năm 2019 vì 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Danh hiệu anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2020 
vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng 
tạo từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng cnXh và bảo vệ Tổ quốc.
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=  Xin ông chia sẻ về thành tựu mà Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được 
trong 10 năm qua để Đảng, Nhà nước 
ghi nhận và phong tặng danh hiệu cao 
quý nhất – Anh hùng Lao động thời kỳ 
đổi mới?
Ông Dương Quang Thành: Ngành 

Điện Việt Nam ghi nhớ công ơn to lớn của 
Đảng và Bác Hồ kính yêu đã dìu dắt, chỉ đạo 
trong suốt 66 năm qua. Danh hiệu Anh hùng 
Lao động thời kỳ đổi mới được Đảng, Nhà 
nước ghi nhận cho những thành tích đặc 
biệt xuất sắc của Tập đoàn trong giai đoạn 
2009 - 2019. Song, chúng tôi nhận thức sâu 
sắc rằng, để có được thành quả đó không 
chỉ là những cố gắng, nỗ lực của các cán 
bộ, công nhân viên, người lao động của Tập 
đoàn trong 10 năm qua mà là sự kết tinh, kế 
thừa những thành tựu, công sức và trí tuệ 
của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân 
viên ngành Điện qua các thời kỳ. 

Trong 10 năm qua, nối tiếp truyền thống 
của cha anh, cán bộ công nhân viên EVN đã 
đoàn kết một lòng, anh dũng sáng tạo để xây 
dựng một nền công nghiệp điện đứng thứ 
2 khu vực Đông Nam Á, có công nghệ hiện 
đại, xây dựng Tập đoàn có trình độ quản trị 
tiên tiến ngang tầm các nước trong khu vực. 
Tập đoàn luôn luôn đáp ứng đủ điện cho 
nền kinh tế và đời sống nhân dân, bảo toàn 
và phát triển vốn nhà nước, thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ với nhà nước và luôn tự đổi mới để 

đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước 
và Nhân dân. Tập đoàn đã đóng góp kịp thời 
và hiệu quả, góp phần cùng Trung ương và 
Chính quyền các địa phương phát triển kinh 
tế, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo 
an ninh, quốc phòng tại các địa bàn trọng 
điểm, cấp điện ổn định phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội vùng sâu vùng xa, khu vực 
biên giới, hải đảo. Tập đoàn đã hoàn thành 
xuất sắc việc thực hiện các dự án đẩy mạnh 
chương trình đưa điện về nông thôn, miền 
núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.

Tôi cũng như toàn thể CBCNV, người lao 
động EVN qua nhiều thế hệ rất vui mừng và 
tự hào vì đã được Đảng, Nhà nước đánh giá 
nỗ lực phấn đấu của EVN trong thời gian qua. 
Đây là nguồn động lực lớn lao để EVN phát 
triển lớn mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

xuân Tiến

danH Hiệu anH Hùng Lao Động  
THời Kỳ Đổi mới Là nguồn Động Lực 
Lớn Lao Để Evn PHÁT Triển
Đó là chia sẻ của ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV  
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhân dịp Tập đoàn được Đảng, Nhà nước 
phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới nhân  
kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Điện (21/12/1954-21/12/2020).

= Theo ông, thế hệ hiện nay và mai 
sau cần phải làm gì để tiếp nối những 
thành quả mà các thế hệ ngành Điện 
đã xây dựng?
Ông Dương Quang Thành: Truyền 

thống vẻ vang của EVN trong 66 năm qua 
được các thế hệ xây dựng lên đó là đoàn 
kết một lòng cùng nhau nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước 
giao phó. Cùng với thời gian, thách thức, 
khó khăn đang đặt ra với ngành Điện càng 
nhiều. Nhưng cũng cùng với các khó khăn 
thì sự nỗ lực, niềm đam mê và sáng tạo, bản 
lĩnh của người làm điện sẽ ngày càng được 
tôi luyện, mãnh liệt hơn và kiên định hơn. 
Vì vậy, tôi hy vọng và tin tưởng rằng, CBCNV 
ngành Điện nói chung, EVN nói riêng sẽ 
tiếp tục vượt qua các thử thách, lập nên 
những “kỳ tích” mới trong lao động dựng 
xây đất nước.

Trong tương lai không xa, ngành Điện 
Việt Nam sẽ vươn lên đứng đầu Đông Nam 
Á, vì vậy, mỗi cán bộ quản lý cần nâng cao 
năng lực quản trị và mỗi CBCNV tiếp cận với 
trình độ tiên tiến thế giới để quản lý, vận 
hành hệ thống điện. Chính vì vậy,  thế hệ 
những người ngành Điện nói chung, EVN 
nói riêng ngày hôm nay và mai sau cần đoàn 
kết một lòng, chung sức thi đua lao động 
sản xuất, góp phần đưa dòng điện thắp sáng 
mọi miền đất nước. Đồng thời cùng nhau có 
trách nhiệm và nghĩa vụ giữ mãi ngọn lửa 
cho đến mai sau. Ngọn lửa đó để thắp sáng 
niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân.

= Được đánh giá là đơn vị có “khát 
vọng” chuyển đổi số mạnh mẽ, vậy EVN 
ứng dụng thành tựu CMCN4.0 như thể 
nào trong quản lý vận hành hiện nay và 
trong thời gian tới?
Ông Dương Quang Thành: Ngành 

Điện là một ngành khoa học công nghệ 
từ sản xuất, truyền tải và phân phối. Tất cả 
thiết bị trong công đoạn này đều tiếp cận 
công nghệ tiên tiến của thế giới nên việc 
ứng dụng khoa học công nghệ được Tập 
đoàn đặc biệt quan tâm. Ngay từ năm 2017, 
Tập đoàn đã có chủ đề năm “Đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ” nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý điều hành, đầu tư, sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tăng năng 
suất lao động và bảo vệ môi trường.

Ngày 27/9/2019 Bộ Chính trị đã ban 
hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số 
chủ trương, chính sách chủ động tham gia 
cuộc CMCN4.0. Ngay sau khi có Nghị quyết 
52, Tập đoàn đã phê duyệt Đề án “Nghiên 
cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của 
cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh của EVN”, trong đó phê duyệt và giao 
các đơn vị thực hiện hơn 30 đề án, dự án 
thành phần với mục tiêu xây dựng EVN trở 
thành doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng 
công nghệ của cuộc CMCN 4.0 để đưa EVN 
trở thành Tập đoàn hàng đầu trong khu vực.

Hiện nay, trong lĩnh vực sản xuất, Tập 
đoàn ứng dụng KHCN trong đánh giá thiết 
bị, đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật về vấn đề sửa 
chữa theo tình trạng thiết bị. Trong truyền 
tải sử dụng thiết bị bay, các thiết bị giám sát 
đường dây, máy biến áp xác định được tình 
trạng thiết bị để có kế hoạch sửa chữa, nâng 
cấp kịp thời.

Trong phân phối, Tập đoàn ứng dụng hệ 
thống điều khiển, các trạm biến áp và đặc 
biệt TBA 110kV hiện nay có hơn 90% là điều 
khiển xa và không người trực.

Trong công tác kinh doanh và dịch vụ 
khách  hàng, Tập đoàn ứng dụng mạnh mẽ 
công nghệ thông tin để cải tiến công tác 
kinh doanh và dịch vụ khách hàng, trong đó 
lắp đặt công tơ đo xa để thu thập dữ liệu kịp 
thời, chính xác. Cải tiến công tác kinh doanh 
và dịch vụ khách hàng thông qua hệ thống, 
trung tâm chăm sóc khách hàng, trang bị 
công nghệ hiện đại để tiếp nhận và từng 
bước nâng cao dịch vụ khách hàng.

Năm 2021, Tập đoàn đã chọn chủ đề 
năm là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện 
lực Quốc gia Việt Nam” với mục tiêu tích hợp 
công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị 
phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ 
kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tập đoàn nhằm gia tăng hiệu quả 
hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi 
phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng 
khách hàng; phấn đấu đến năm 2022, EVN 
cơ bản chuyển đổi số thành doanh nghiệp 
hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

= Xin cảm ơn ông! 
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1.Đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước và đời sống nhân dân

Do ảnh hưởng bão lũ và đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã 
tác động  mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành kinh tế trong cả 
nước nên nhu cầu điện năm 2020 tăng trưởng thấp hơn kế hoạch dự kiến. Sản 
lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2020 là 247,08 tỷ kWh, điện 
thương phẩm đạt 216,95 tỷ kWh, lần lượt tăng 2,9% và 3,42% so với năm 2019”. . 
Đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 61.000 MW, tăng 4.700 MW so với 
năm 2019, trong đó tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo là 10.400 MW chiếm 17%.

5. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt 
kế hoạch như tổn thất, 

năng suất lao động, tái cơ cấu 
doanh nghiệp…

Tổn thất điện năng của Việt Nam năm 
2020 chỉ còn 6,5% - tương đương với các 
quốc gia tiên tiến trên thế giới, phấn đấu 
mức TTĐN đến 2025 ở mức 6%, năng suất 
lao động bình quân trong giai đoạn vừa 
qua đều tăng ở mức khoảng 10%, xây 
dựng nhiều đề án về tiếp tục đẩy mạnh 
tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp.

6. Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 
cho khách hàng sử dụng điện trong 2 đợt 

với giá trị hơn 12.300 tỷ đồng
Trong năm 2020, EVN triển khai 02 đợt giảm giá điện, 

giảm tiền điện với tổng giá trị dự kiến trên 12.300 tỷ đồng với 
tổng thời gian giảm lên tới 06 tháng, đợt 1 hơn 9.300 tỷ đồng 
đã được giảm trực tiếp cho khách hàng trong kỳ hóa đơn từ 
tháng 4 đến tháng 6, đợt 2 với dự kiến số tiền giảm lên trên 
3.000 tỷ đồng trong kỳ hóa đơn từ tháng 10 đến tháng 12.

7. Hoàn thành đưa điện về nông 
thôn, miền núi và hải đảo

Trong năm 2020, EVN và các đơn vị đã hoàn 
thành dự án cấp điện lưới quốc gia bằng cáp 
ngầm cho xã đảo Nhơn Châu (Bình Định), dự án 
Cấp điện bằng cáp ngầm cho đảo Trần (Quảng 
Ninh), đang triển khai đầu tư dự án Cấp điện cho 
huyện đảo Bạch Long Vỹ (Quảng Ninh) và tiếp 
tục đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống cấp điện tại 
huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 đáp ứng 
nhu cầu điện phục vụ đời sống của cán bộ chiến 
sỹ và nhân dân trên huyện đảo. Tính đến cuối 
năm 2020, EVN đã cấp điện đến 100% số xã và 
99,54% số hộ dân trên cả nước, trong đó số hộ 
dân nông thôn có điện đạt 99,3%.

8. Tích cực triển khai đầu tư xây 
dựng các công trình lưới điện 

giải tỏa công suất nguồn năng lượng 
tái tạo

Thời gian qua, các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) đã đưa vào vận hành 21 công trình 
lưới điện từ 110 kV đến 500 kV phục vụ giải tỏa các 
nguồn điện năng lương tái tạo với tổng chiều dài 
đường dây trên 750km. Trong đó, EVN đã hoàn thành 
vượt tiến độ một số công trình trọng điểm, như: nâng 
công suất các trạm 500 kV Vĩnh Tân, Di Linh; nâng 
công suất các trạm 220Kv Tháp Chàm, Hàm Tân; hoàn 
thành đưa vào vận hánh các trạm 220kV như Ninh 
Phước, Phan Rí; đầu tư mới và cải tạo nâng cấp các 
tuyến đường dây 110kV trong khu vực…

9.Luôn thể hiện trách nhiệm 
với cộng đồng thông qua 

nhiều hoạt động an sinh xã hội 
có ý nghĩa thiết thực

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ 
đảm bảo cung cấp điện, Tập đoàn và các 
đơn vị đã thực hiện nhiều hoạt động an 
sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực. Trong 
năm 2020, EVN và các đơn vị tiếp tục đóng 
góp, hỗ trợ các công trình và các hoạt 
động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 
247,2 tỷ đồng, trong đó điển hình là hỗ trợ 
kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia 
đình chính sách ở một số địa phương; hỗ 
trợ xây dựng, sửa chữa trường học; ủng hộ 
công tác phòng chống dịch Covid-19; ủng 
hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung.

3.Công tác dịch vụ khách hàng không 
ngừng được nâng cao, đã cung cấp 

12/12 dịch vụ điện và chiếm trên 77% giao 
dịch qua Cổng dịch vụ công quốc gia

EVN đã cung cấp 12/12 (100%) các dịch vụ điện trực 
tuyến mức độ 4 lên Cổng DVCQG. Đã có gần 500 nghìn 
lượt yêu cầu các dịch vụ điện và gần 1,5 triệu hồ sơ về dịch 
vụ điện được đăng ký qua Cổng QVCQG. Các dịch vụ điện luôn nằm trong nhóm các dịch vụ nổi bật của 
Cổng, được nhiều người sử dụng nhất, chiếm tỷ lệ 77,16% số yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương 
được người dân và doanh nghiệp thực hiện trên Cổng DVCQG.

4.Tiên phong về ứng dụng khoa học công 
nghệ và chuyển đổi số trong các hoạt 

động sản xuất kinh doanh
Những năm qua, EVN đã ứng dụng mạnh mẽ, đồng bộ 

các hệ thống công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác 
quản lý, cũng như trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của Tập đoàn. Nhờ đó, mang tới nhiều lợi ích cho khách hàng 
và góp phần xây dựng nền kinh tế số. EVN đã ứng dụng nhiều 
công nghệ mới trong quản lý vận hành để nâng cao độ tin 
cậy vận hành và tăng năng suất lao động. Năm 2020, đã có 9 
cơ quan, đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được vinh 
danh Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

2.Khẩn trương khắc phục kịp thời hậu quả bão 
lụt để khôi phục nhanh việc cung cấp điện cho 

người dân
Năm 2020, tình hình thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt 

trong các tháng 9 đến tháng 11 liên tiếp có mưa lớn và 6 cơn bão d 
dổ bộ vào khu vực miền Trung gây sạt lở đất đá, ngập lụt, ảnh hưởng 
nặng nề hạ tầng cung cấp điện và việc cung ứng điện cho các tỉnh miền 

Trung. Các đơn vị của EVN đã chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tích cực và phối hợp 
tương trợ của các đơn vị nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo an toàn 
để khôi phục cấp điện trở lại tại những khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất.

10. Đón nhận danh hiệu Anh hùng  
Lao động thời kỳ đổi mới

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất 
kinh doanh, lao động sáng tạo từ năm 2009 đến năm 
2019, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng 
CNXH và bảo vệ Tổ quốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phong 
tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. 

cTV
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Đại hội lần thứ V 
Công đoàn Điện 
lực Việt Nam (2018 
- 2023) diễn ra 

trong bối cảnh tình hình chính 
trị, xã hội của đất nước tiếp tục 
ổn định và phát triển. Cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 cùng với 
việc Việt Nam gia nhập các hiệp 
định thương mại tự do thế hệ 
mới như CPTTP, EVFTA đã tạo 
động lực cho sự tăng trưởng của 
các doanh nghiệp, trong đó có 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Bên cạnh những thuận lợi, 
hoạt động Công đoàn trong nửa 
nhiệm kỳ vừa qua (giai đoạn 
2018 - 2023) gặp không ít khó 
khăn. Đó là sự biến đổi khí hậu 
và đại dịch Covid-19. Ngành 
Điện là ngành nghề có tính đặc 
thù cao, môi trường làm việc 
tiềm ẩn nguy cơ rủi ro và đòi hỏi 
liên tục đổi mới. Quá trình tái 
cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp 
phần nào ảnh hưởng tới tâm tư, 
tình cảm của NLĐ…

Ngay sau Đại hội, BCH Công 
đoàn đã xây dựng quy chế làm 
việc và chương trình công tác 
toàn khóa theo hướng tập trung 
vào lựa chọn những nội dung 
quan trọng và phù hợp với đặc 

điểm tình hình của các đơn vị. 
Gắn công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
với việc kiểm tra giám sát, nắm 
bắt và giải quyết kịp thời các vấn 
đề phát sinh trong xây dựng và 
thực hiện chính sách. Tổ chức các 
phong trào thi đua hướng về cơ 
sở; chăm lo hiệu quả cho NLĐ.

BCH Công đoàn Điện lực Việt 
Nam khóa V đã đề ra 7 mục tiêu 
thuộc trách nhiệm của tổ chức 
công đoàn và 7 nhóm chỉ tiêu 
công đoàn tham gia thực hiện. 
Các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, sau 
nửa nhiệm kỳ về cơ bản hoàn 
thành. Cụ thể:

Đối với nhóm chỉ tiêu thuộc 
nhiệm vụ thường xuyên tổ 
chức Công đoàn: Về phát triển 
đoàn viên chỉ tiêu toàn khóa 
đề ra phấn đấu kết nạp 100% 

số công nhân lao động được 
tuyển dụng đủ điều kiện vào 
Công đoàn Điện lực Việt Nam, 
qua nửa nhiệm kỳ đầu đạt hơn 
99,9/%. Về phát triển tổ chức 
công đoàn: Phấn đấu 100% 
các đơn vị sau khi được thành 
lập mới đi vào hoạt động, tổ 
chức công đoàn đồng cấp được 
thành lập và hoạt động theo 
quy định. Cho đến nay tất cả 
đơn vị đều có tổ chức công 
đoàn. Về xây dựng công đoàn 
cơ sở vững mạnh đạt tỷ lệ 95% 
công đoàn trực thuộc được xếp 
loại vững mạnh, không có công 
đoàn yếu kém…

Đối với nhóm chỉ tiêu Công 
đoàn tham gia với chuyên môn: 
Tất cả các chỉ tiêu về công tác 
tuyên truyền, vận động; tổ chức 

Đỗ Đức hùng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ ĐLVN

các phong trào thi đua; số cơ 
quan, đơn vị có ban hành Quy 
chế dân chủ; số đơn vị tổ chức 
Hội nghị NLĐ; số đơn vị tổ chức 
đối thoại tại nơi làm việc; 100% 
công nhân lao động ký HĐLĐ 
cá nhân được tham gia BHXH, 
BHYT, BHTT… đều đạt.

Một số hoạt động nổi bật 
trong giai đoạn 2018 - 2023 mà 
các cấp Công đoàn Điện lực Việt 
Nam đã triển khai như: chủ động 
tham gia với chuyên môn xây 
dựng mới, sửa đổi bổ sung trên 
4.000 lượt văn bản liên quan đến 
NLĐ. Như năm 2019, Công đoàn 
Điện lực Việt Nam đã đề xuất 
với Tổng Giám đốc Tập đoàn để 
thương lượng và ký kết lần đầu 
tiên về TƯLĐTT cấp Tập đoàn với 
35 điểm có lợi cho NLĐ. Các Tổng 
công ty, Công ty cũng đã xem xét 
đưa vào TƯLĐTT của đơn vị, đem 
lại nhiều quyền lợi cho NLĐ.

Công đoàn Điện lực Việt Nam 
cũng đã tích cực, chủ động tham 
gia góp ý xây dựng Bộ luật Lao 
động sửa đổi, Luật Công đoàn 
sửa đổi, các Nghị định của Chính 
phủ hướng dẫn thi hành Bộ luật 
Lao động. Công đoàn tham mưu 
với Tập đoàn đề xuất để Bộ Công 
Thương phối hợp với Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
xây dựng quy định đặc thù về 
thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi cho NLĐ ngành Điện phải 
trực vận hành liên tục 24/24 giờ 
và kiến nghị duy trì chính sách 
thưởng an toàn điện cho NLĐ.

Công tác chăm lo đoàn 
viên, NLĐ đạt được những kết 
quả đáng khích lệ và các dịp 
Tết Nguyên đán, Tháng Công 
nhân, hướng hoạt động chăm 
lo về cơ sở, về vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải đảo. Giai đoạn 
2018 - 2020, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam đã xét duyệt 179 nhà 

“Mái ấm công đoàn” với số tiền 
hơn 10 tỉ đồng. Tại các đơn vị đã 
thực hiện tốt chương trình nhà 
tình thương, tình nghĩa với hàng 
trăm nhà được hỗ trợ xây dựng, 
với tổng số tiền lên đến hàng 
chục tỷ đồng. 

Các phong trào thi đua do 
Công đoàn phát động được đổi 
mới về nội dung và hình thức, 
từ đó động viên CNVCLĐ hoàn 
thành các mục tiêu, kế hoạch 
năm của đơn vị. 

Trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại 
hội V Công đoàn Điện lực Việt 
Nam (2021 - 2023) dự báo hoạt 
động công đoàn sẽ có nhiều 
khó khăn do hoạt động sản 
xuất kinh doanh và đầu tư phát 
triển của EVN sẽ chịu nhiều tác 
động, ảnh hưởng của thiên tai 
và quá trình hội nhập quốc tế. 
Lực lượng đoàn viên giảm do 
quá trình tái cơ cấu, sắp xếp 
lại lao động. Bộ luật Lao động 
2019 có nhiều thay đổi trong 
thực hiện chế độ, chính sách 
cho NLĐ. Các tổ chức đại diện 
cho NLĐ được phép hình thành 
và hoạt động. Đó là thách thức 

không nhỏ đối với hoạt động 
của tổ chức Công đoàn.

Do vậy, Công đoàn Điện lực 
đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nửa 
cuối nhiệm kỳ (2021 - 2023). Đó 
là: Đảm bảo việc làm, thu nhập 
ổn định và đời sống CNVCLĐ 
ngày càng được cải thiện, nâng 
cao; xây dựng Tập đoàn ngày 
càng phát triển bền vững.

Ban Thường vụ Công đoàn 
Điện lực Việt Nam cũng đề ra các 
nhóm giải pháp thiết thực nhằm 
thực hiện thắng lợi mục tiêu đề 
ra. Đó là, cần triển khai đồng bộ 
giải pháp phát triển đoàn viên, 
tập trung làm tốt vai trò đại diện 
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của đoàn 
viên, NLĐ. Tiếp tục tiến hành 
chuyển đổi, thành lập mới, sáp 
nhập các công đoàn cơ sở trực 
thuộc kịp thời phù hợp với mô 
hình tổ chức của chuyên môn. Bồi 
dưỡng, đào tạo và nâng cao chất 
lượng cán bộ công đoàn đáp ứng 
được yêu cầu đổi mới. Đổi mới 
công tác đánh giá, xếp loại CĐCS 
đảm bảo thực chất, phản ánh 
đúng chất lượng hoạt động. n

NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT 
Trong nỬa nHiệm Kỳ ĐẠi Hội v  
cÔng Đoàn Điện Lực việT nam (2018 - 2020)
Trong giai đoạn 2018 - 2023, hoạt động của các cấp Công đoàn Điện 
lực Việt Nam đã bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của 
Tập đoàn và chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Từ đó, thực hiện hiệu 
quả vai trò chăm lo, bảo vệ, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của đoàn viên, NLĐ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tổng giám đốc EVn Trần đình nhân (hàng đầu bên phải) và chủ tịch công đoàn đLVn  
đỗ đức hùng (hàng đầu bên trái) ký kết nội dung phối hợp trọng tâm năm 2021
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Hoàn thành các chỉ tiêu 
đề ra

Bà Nguyễn Kim Thanh - Phó 
Chủ tịch Công đoàn Điện lực 
Việt Nam cho biết: “Từ sau Đại 
hội lần thứ V Công đoàn Điện lực 
Việt Nam (tháng 01/2018), tình 
hình chính trị, xã hội ổn định; 
kinh tế vĩ mô phát triển theo 
xu hướng tích cực. Chỉ số sản 
xuất công nghiệp tăng trưởng 
khá; cách mạng công nghiệp 
4.0 cùng các hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới như CPTPP, 
EVFTA là những yếu tố thuận lợi, 
tạo động lực cho sự tăng trưởng 
của các doanh nghiệp. Điều đó 
có tác động lớn đến sản xuất và 
kinh doanh điện năng của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)”. 
Đây cũng là giai đoạn EVN đã 
chủ động được nguồn điện cho 
đất nước, đảm bảo an ninh năng 
lượng. Sự biến đổi khí hậu (nắng 
nóng, lũ lụt) và đại dịch Covid-19 
trong năm 2020 là thách thức 
không nhỏ đối với EVN.

Tính đến tháng 12/2020, số 
lượng công nhân, viên chức, 

lao động trong toàn ngành là 
100.478 người, trong đó lao 
động nữ là 20.903 người. Người 
lao động làm việc trong điều 
kiện đặc thù, môi trường tiềm 
ẩn nhiều yếu tố nguy cơ cao. 
Ngành Điện chịu sự tác động 
trực tiếp của biến đổi khí hậu 
như bão lũ, hạn hán, gây thiệt 
hại mỗi năm hàng nghìn tỷ 
đồng và ảnh hưởng tới sức khỏe 
người lao động. Quá trình tái 
cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp 
của EVN phần nào ảnh hưởng 
tới tâm tư, tình cảm của cán bộ, 
công nhân viên.

Trong 3 năm (2018 - 2020), 
các cấp Công đoàn Điện lực 
Việt Nam đã tuyên truyền, vận 
động người lao động tích cực 
thi đua lao động sản xuất, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, chấp hành 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy 
và lãnh đạo Tập đoàn. Các chỉ 
tiêu mà Đại hội đề ra, trong nửa 
nhiệm kỳ vừa qua cơ bản đã 
thực hiện được. Trong đó, các 
chỉ tiêu thuộc nhiệm vụ của tổ 

chức Công đoàn như phát triển 
đoàn viên đạt 99,9%; xây dựng 
công đoàn cơ sở vững mạnh 
bình quân 95,4% công đoàn 
trực thuộc xếp loại tốt… Đối 
với nhóm chỉ tiêu công đoàn 
tham gia với chuyên môn như: 
98% số cơ quan, đơn vị ban 
hành Quy chế dân chủ; 95% các 
đơn vị tổ chức Hội nghị người 
lao động; 95% đơn vị tổ chức 
đối thoại tại nơi làm việc, 100% 
công nhân lao động ký hợp 
đồng lao động được tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN...

Công đoàn luôn đồng 
hành cùng chuyên môn 

Vượt lên khó khăn, công 
nhân, viên chức, lao động EVN 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. EVN được Đảng, Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới 
vì những đóng góp trong giai 
đoạn 2010 - 2019.

Ghi nhận và đánh giá cao 
đóng góp của công đoàn, người 
lao động, đồng chí Nguyễn Hữu 

Thanh huyền

Tuấn - Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy EVN đánh giá: “Ngành 
Điện có đặc thù là ngành hạ 
tầng cung cấp dịch vụ thiết yếu 
cho nền kinh tế và phục vụ nhân 
dân nên không được phép để 
xảy ra tình trạng gián đoạn cung 
cấp điện. Trong thời gian qua, 
dù ngành Điện bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh 
nhưng Tập đoàn đã góp phần 
chia sẻ khó khăn trong sản xuất 
kinh doanh và sinh hoạt đối với 
khách hàng sử dụng điện bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19. Tập 
đoàn và các Tổng công ty điện 
lực đã phối hợp với UBND các 
tỉnh, thành phố hoàn thành dự 
án cấp điện quốc gia bằng cáp 
ngầm tại Bình Định, Quảng Ninh, 
Hải Phòng và tiếp tục đầu tư cải 
tạo, nâng cấp hệ thống điện tại 
quần đảo Trường Sa, nhà giàn 
DK1… và nỗ lực “chuyển đổi số”.

Trong những thành công đó 
có sự nỗ lực của các cấp công 
đoàn đồng hành cùng chuyên 
môn dưới sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng động viên người 

lao động phấn đấu hoàn thành 
các mục tiêu đề ra và thiết thực 
chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp 
của người lao động”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu 
- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 
Nam nhấn mạnh: “Trong bối 
cảnh Bộ luật Lao động 2019 có 
hiệu lực và Việt Nam gia nhập 
các hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới, công đoàn cần tiếp 
tục đổi mới nhằm thực hiện 
tốt “sứ mệnh” đại diện, chăm 
lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người 
lao động. Trong đó cần tập 
trung làm tốt công tác thương 

lượng, đối thoại tập thể, tham 
gia xây dựng, sửa đổi quy chế 
phù hợp với Bộ luật Lao động 
2019 theo hướng hài hòa lợi ích 
giữa người lao động và người 
sử dụng lao động. Công đoàn 
cần cố gắng làm tốt công tác 
chăm lo Tết cho người lao động, 
tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cho người lao động theo 
Nghị quyết của Đảng, chính 
sách của Nhà nước, của doanh 
nghiệp. Đồng thời triển khai 
quyết liệt hơn nữa các phong 
trào thi đua xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp, nâng cao trình 
độ cán bộ công đoàn và đoàn 
viên, người lao động...”.n

Công đoàn điện lựC Việt nam

Đón nhận Cờ thi đua 
của Chính phủ 
Tại Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công 
đoàn Điện lực Việt Nam (2018 - 2023) và tổng kết công tác công 
đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Công đoàn 
Điện lực Việt Nam đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tại hội nghị, công đoàn điện lực Việt nam vinh 
dự đón nhận cờ thi đua của chính phủ. Tổng 
LđLđ Việt nam tặng cờ thi đua toàn diện và 
cờ thi đua chuyên đề cho 6 tập thể thuộc công 
đoàn điện lực Việt nam và Bằng khen cho 21 
tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng 
tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

Phó chủ tịch TLđLđ Việt nam ngọ Duy hiểu (ngoài cùng bên phải) trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ cho công đoàn 
điện lực Việt nam
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đại biểu công 
nhân lao động 
trực tiếp tham 
dự hội nghị đối 
thoại giữa cđ 
đLVn và Tổng 
giám đốc EVn 
năm 2020.

Thống nhất nhiều nội 
dung quan trọng trong 
số 19 nội dung đối thoại 

Tại Hội nghị đối thoại định 
kỳ, Công đoàn ĐLVN đưa ra 19 
nội dung đối thoại. Đây là các 
nội dung đã được Công đoàn 
ĐLVN tổng hợp từ Công đoàn 
các đơn vị trực thuộc và tổ chức 
khảo sát thực tế, nghiên cứu, 
thảo luận với các Công đoàn 
trực thuộc. Các nội dung đối 
thoại đều liên quan đến chế độ, 
nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người lao 
động trong Tập đoàn. Một trong 
số những nội dung được quan 
tâm nhất là:

Việc thực hiện Quyết định 
số 01/2020/QĐ-TTg ngày 
03/01/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ, ngày 18/3/2020 Tập 
đoàn có văn bản số 535/EVN-
TCNS về việc tạm dừng thực hiện 
chế độ thưởng an toàn điện đối 
với lao động. Việc tạm dừng làm 
giảm trung bình 12% thu nhập 
của hơn 70.000 người lao động 
trực tiếp được hưởng chế độ 
vận hành an toàn hệ thống điện 
quốc gia dẫn đến rất nhiều tâm 
tư, thắc mắc, kiến nghị của người 
lao động. Công đoàn ĐLVN đề 
nghị Tập đoàn xem xét trình cấp 
có thẩm quyền cho phép tiếp 

tục thực hiện chế độ thưởng 
an toàn điện đối với người lao 
động trực tiếp trong Tập đoàn. 
Về vấn đề này, Tổng giám đốc 
EVN Trần Đình Nhân giao cho 
Ban TC&NS Tập đoàn tiếp tục 
làm việc với các Bộ, ngành có 
liên quan báo cáo và trình Chính 
phủ cho phép EVN tiếp tục thực 
hiện chế độ thưởng an toàn điện 
đối với người lao động liên quan 
trực tiếp quá trình vận hành, sửa 
chữa hệ thống lưới điện.

Ngày 25/1/2021, Văn phòng 
Chính phủ đã có văn bản số 
619/VPCP-KGVX thông báo ý 
kiến của Phó Thủ tướng Chính 
phủ đồng ý với đề nghị của Bộ 
LĐ-TB-XH về chủ trưởng Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục 

thực hiện chê độ vận hành an 
toàn điện theo đúng quy định 
pháp luật.

Nội dung về chỉ tiêu sản xuất 
kinh doanh, năng suất lao động 
liên quan đến chế độ tiền lương 
đối với các Nhà máy điện có tính 
đặc thù là công nghệ cũ, công 
suất lắp đặt cố định: Nhà máy 
vận hành lâu năm, thiết bị già cỗi 
dẫn đến suất sự cố tăng. Do vậy, 
nhân công phục vụ quản lý vận 
hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết 
bị công nghệ tăng; điều kiện 
vận hành khai thác phụ thuộc 
nhiều vào điều kiện tự nhiên 
như: Nguồn nước đối với nhà 
máy thủy điện; nguồn cung cấp 
và giá than, giá dầu đối với các 
Nhà máy nhiệt điện; phụ thuộc 

ĐẮc cƯỜng

vào huy động công suất của hệ 
thống lưới điện quốc gia… dẫn 
đến điều kiện để tăng năng suất 
lao động, tăng sản lượng điện 
phát của các nhà máy phụ thuộc 
rất nhiều vào các điều kiện, yêu 
tố khách quan, các yêu tố của 
người lao động ảnh hưởng đến 
năng suất lao động là rất ít.

Việc xây dựng định mức lao 
động đòi hỏi phải đầu tư nghiên 
cứu, tính toán cụ thể theo điều 
kiện lao động thực tế đang áp 
dụng, có xét đến việc áp dụng 
khoa học kỹ thuật tiên tiến; đảm 
bảo người lao động thực hiện 
được công việc một cách tốt nhất, 
tiết kiệm lao động, đồng thời 
đảm bảo an toàn cho lưới điện và 
người lao động. Nội dung này các 
bên rất quan tâm và thống nhất 
tổ chức một Hội nghị đối thoại 
chuyên đề riêng. Ngoài ra, các nội 
dung liên quan đến điều kiện làm 
việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; 
quy định về công nhận sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật; thi giữ bậc; hỗ trợ 
người lao động nghỉ hưu trước 
tuổi; quy định sử dụng Quỹ phúc 
lợi trong Tập đoàn đã được đề cập 
tại Hội nghị.

Đảm bảo quyền và lợi 
ích cho người lao động 

Tất cả 19 vấn đề mà Công 

đoàn ĐLVN đưa ra đối thoại 
lần này đã được Tổng Giám 
đốc EVN Trần Đình Nhân và 
lãnh đạo các Ban chuyên môn 
của Tập đoàn tiếp nhận thông 
tin và giải đáp tại Hội nghị đối 
thoại. Một số nội dung chưa 
thống nhất, Tổng Giám đốc 
EVN yêu cầu các Ban Tập đoàn 
và BCH Công đoàn Điện lực 
Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, 
đưa ra những giải pháp xử lý 
phù hợp nhất, nhằm đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng cho người lao 
động. Đồng thời, hội nghị đối 
thoại nhằm tạo điều kiện để 
Công đoàn Điện lực Việt Nam 
- đại diện cho tập thể người 
lao động trong toàn Tập đoàn 
có thể phản ánh tình hình việc 
làm, thu nhập, đời sống; quan 
hệ lao động, chế độ, chính 
sách và những vấn đề khác 
để lãnh đạo EVN xem xét, giải 
quyết những vấn đề phần lớn 
người lao động quan tâm.

Kết luận Hội nghị đối thoại, 
Tổng giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân đã ghi nhận những kiến 
nghị mà Công đoàn ĐLVN 
đưa ra đối thoại là những vấn 
đề phát sinh trong quá trình 
quản lý, điều hành sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn; có 

nhiều vấn đề rất hóc búa cần 
phải tập trung nghiên cứu kỹ 
trước khi đưa ra các giải pháp, 
kết luận. Đồng chí cũng nhấn 
mạnh việc đối thoại định kỳ là 
một nhu cầu thiết yếu trong 
quản lý, điều hành sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn; để 
người sử dụng lao động và 
người lao động thấu hiểu nhau 
hơn, từ đó giải quyết kịp thời 
những thắc mắc, kiến nghị của 
người lao động, cũng như chia 
sẻ những khó khăn của Tập 
đoàn; từ đó xây dựng khối Đại 
đoàn kết, thống nhất trong 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
đảm bảo hài hòa cho sự phát 
triển bền vững của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam và quyền 
lợi chính đáng của người lao 
động. Tổng Giám đốc EVN 
cũng mong muốn Công đoàn 
Điện lực Việt Nam sẽ tăng 
cường hơn nữa những hoạt 
động thiết thực như hội nghị 
đối thoại lần này, cũng như 
phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo 
Tập đoàn tổ chức nhiều hoạt 
động ý nghĩa hướng tới chăm 
lo quyền lợi, phúc lợi, đời sống 
vật chất, tinh thần cho đoàn 
viên, người lao động, thực 
hiện nghiêm Quy chế dân chủ 
ở cơ sở tại nơi làm việc.  n

hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Tổng giám đốc EVncPc và người lao động năm 
2020 tại 13 điểm cầu các đơn vị.

Đôi thoại định kỳ 
Là mộT nHu cầu THiếT yếu
Đó là kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) Trần Đình Nhân tại Hội nghị đối thoại đình kỳ quý IV năm 
2020 diễn ra ngày 22/12/2020 tại trụ sở EVN.



Chào Xuân Tân Sửu

22
Quý IV/2020

  23
Quý IV/2020

Đảm bảo cung cấp đủ 
điện cho đất nước

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng 
giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh 
cho biết: Đến cuối năm 2020, tổng 
công suất lắp đặt nguồn điện toàn 
hệ thống đạt 69.300MW, tăng gần 
14.000MW so với năm 2019. Quy 
mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 
2 khu vực Đông Nam Á và thứ 23 
thế giới. Sản lượng điện sản xuất và 
nhập khẩu toàn hệ thống năm 2020 
là 247,08 tỷ kWh, điện thương phẩm 
đạt 216,95 tỷ kWh, lần lượt tăng 
2,9% và 3,42% so với năm 2019.

Năm 2020, công tác vận hành 
hệ thống điện có nhiều biến động, 
đặc biệt do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 nên phụ tải điện tăng 
trưởng thấp. Bên cạnh đó, thủy văn 
diễn biến bất thường, khó dự báo; tỷ 
trọng các nguồn điện năng lượng tái 
tạo tăng cao gây khó khăn trong điều 
hành hệ thống và dẫn đến tình trạng 
”thừa nguồn” trong các thời điểm 
buổi trưa và các ngày lễ, cuối tuần.

Cũng trong năm qua, thị trường 
điện đã đảm bảo liên tục, ổn định 
theo đúng quy định. Từ ngày 
01/9/2020, thị trường điện đã được 
chuyển đổi chu kỳ điều độ - chu 

kỳ giao dịch xuống 30 phút, góp 
phần xử lý chính xác và kịp thời các 
biến động trong vận hành hệ thống. 
Trong bối cảnh dịch COVID-19 
bùng phát, Tập đoàn đã nỗ lực duy 
trì hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đồng thời chủ động báo cáo đề 
xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ 
ngành và đã thực hiện giảm giá 
điện, giảm tiền điện trong 2 đợt 
với tổng số tiền khoảng 12.300 tỷ 
đồng (chưa bao gồm VAT).

Công tác dịch vụ khách hàng 
được nâng cao, đã cung cấp 12/12 
dịch vụ điện và chiếm trên 77% 
giao dịch qua Cổng dịch vụ công 
Quốc gia.

Trong công tác đầu tư cấp điện 
nông thôn, miền núi, đặc biệt khu 
vực chưa có điện, các đơn vị của 
EVN đã chủ động thu xếp vốn với 
tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng để 
cấp điện cho gần 14.000 hộ dân 
chưa có điện thuộc các tỉnh: Sơn 
La, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái 
Nguyên, Kon Tum, Bạc Liêu,...

Về cấp điện hải đảo, trong năm, 
các Tổng công ty Điện lực đã hoàn 
thành các dự án cấp điện lưới quốc 
gia bằng cáp ngầm cho xã đảo 
Nhơn Châu (Bình Định), đảo Trần 

(Quảng Ninh); triển khai dự án Cấp 
điện cho huyện đảo Bạch Long Vỹ 
(Hải Phòng) và tiếp tục đầu tư nâng 
cấp hệ thống cấp điện tại huyện 
đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. 
Tính đến cuối năm 2020, số xã 
có điện trên cả nước đạt 100% và 
số hộ dân được sử dụng điện đạt 
99,54%, trong đó số hộ dân nông 
thôn có điện đạt 99,3%.

EVN hoạt động theo mô 
hình doanh nghiệp số 

“Chuyển đổi số trong Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam” là chủ 
đề năm 2021 của EVN với mục tiêu 
tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng 
khoa học công nghệ trong các hoạt 
động của Tập đoàn; tích hợp công 
nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị 
phù hợp với quá trình ứng dụng công 
nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn. Qua 
đó, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi 
mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, 
nâng cao trải nghiệm và mức độ hài 
lòng khách hàng. Phấn đấu đến hết 
năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi 
thành doanh nghiệp hoạt động theo 
mô hình doanh nghiệp số.

Thực hiện kế hoạch này, Tập 

Năm “ChuyểN đổi số  
troNg tập đoàN điệN lựC  
QuốC gia Việt Nam”
Ngày 12/01/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị 
trực tuyến Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 
2021, kết nối tới 272 điểm cầu (đến các đơn vị cấp 4) trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Trịnh đình Dũng trao huân chương Lao động hạng nhì và huân chương Lao động hạng Ba cho những cá nhân

thuộc EVn tại hội nghị tổng kết năm 2020.

đoàn sẽ triển khai các chương trình 
nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ 
năng về chuyển đổi số, phát triển 
doanh nghiệp số cho lãnh đạo Tập 
đoàn và các đơn vị; cán bộ quản lý 
các cấp; chuyên gia và cán bộ kỹ 
thuật; người lao động,...

Xây dựng và hoàn thiện lại quy 
trình quản lý kỹ thuật theo hướng 
sử dụng các thiết bị điện tử thông 
minh; tin học hóa trong sửa chữa 
theo phương pháp RCM cho các 
nhà máy điện; xây dựng và thử 
nghiệm quy trình quản lý tối ưu 
nhiên liệu; nghiên cứu và đưa ra 
yêu cầu số hóa tổng thể cho một 
nhà máy nhiệt điện than; thống nhất 
các nguồn dữ liệu, tích hợp thông 
tin từ các hệ thống phần mềm khác 
(CMIS, ERP, HRMS, ĐTXD).

Chuẩn hóa, đơn giản và hoàn 
thiện các quy trình, quy định hiện 
tại theo hướng dễ dàng số hóa; 
xây dựng ứng dụng di động phục 
vụ khách hàng tìm kiếm các thông 
tin về dịch vụ điện; xây dựng các 
chính sách chăm sóc và khuyến 
khích khách hàng tham gia các 
hoạt động chuyển đổi của EVN.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 
(ĐTXD), Tập đoàn hoàn thiện các 

quy trình nghiệp vụ. Ban hành tiêu 
chí đánh giá về mức độ ứng dụng 
công nghệ trong hoạt động đầu tư 
xây dựng. Hoàn thành nâng cấp và 
hoàn thiện phần mềm ĐTXD phiên 
bản 2.0, áp dụng công nghệ AI 
nhận diện khuôn mặt trong công 
tác giám sát thi công, tích hợp các 
hệ thống giám sát thông minh tại 
công trường...

Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, 
EVN hiệu chỉnh, ban hành các quy 
trình thủ tục nội bộ phục vụ cá 
nhân hóa thông tin; hoàn thiện quy 
trình cập nhật và ứng dụng các tiện 
ích văn phòng; xây dựng quy trình 
phù hợp với xu hướng quản trị mới.

Đảm bảo đời sống, việc 
làm của người lao động

Tại hội nghị, thay mặt Thủ 
tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng biểu dương những 
nỗ lực của cán bộ, công nhân viên 
tập đoàn đạt được trong năm qua 
và nhiệm kỳ 2016 - 2020. Phó Thủ 
tướng nêu rõ, năm 2020, EVN đã 
thực hiện nhiều giải pháp về kỹ 
thuật, tài chính, bảo đảm công ty 
mẹ và các đơn vị đều có lãi. Tuy 
nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 

Dũng cũng cho rằng, EVN đang 
phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức cần khắc phục trong 
thời gian tới. Do vậy, nhiệm vụ năm 
2021 và những năm tới của EVN là 
hết sức nặng nề.

Để bảo đảm an ninh cung ứng 
điện, cung cấp đầy đủ điện năng 
ổn định, có chất lượng cao với giá 
cả hợp lý cho phát triển kinh tế - 
xã hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng yêu cầu, EVN phải phát triển 
hạ tầng ngành Điện đồng bộ, thông 
minh và hiện đại, đạt trình độ tiên 
tiến của khu vực ASEAN; đồng thời, 
đẩy nhanh việc xây dựng thị trường 
bán lẻ điện cạnh tranh, minh bạch, 
hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; khai thác và sử dụng có hiệu 
quả nguồn tài nguyên năng lượng 
trong nước kết hợp với xuất, nhập 
khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực 
hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả 
năng lượng. Phó Thủ tướng cũng yêu 
cầu EVN đảm bảo đời sống, việc làm 
của người lao động, xây dựng cơ chế 
tiền lương và thu nhập của lao động 
ngành Điện, chế độ đãi ngộ nhân tài 
phù hợp quy định của Nhà nước.

Ban Tuyên giáo cĐ ĐLvn
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Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát 
lệnh khởi công công trình nhà máy Thủy điện hòa Bình mở rộng.

Thủ tướng chính phủ nguyễn Xuân Phúc nghe 
giới thiệu về quy mô công trình nhà máy Thủy 
điện hòa Bình mở rộng.

Phát biểu tại lễ khởi công, 
Thủ tướng nguyễn Xuân 
Phúc đánh giá cao và biểu 
dương tinh thần làm việc 
nghiêm túc, khẩn trương của 
EVn để khởi công dự án.

cũng trong dịp này, Thủ tướng nguyễn 
Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã thăm 
và động viên cBcnV nhà máy Thủy điện 
hòa Bình đang vận hành (thuộc Tập đoàn 
điện lực Việt nam).

Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc tặng quà kỹ 
sư, công nhân vận hành nmTđ hòa Bình.

chủ tịch hội đồng thành viên EVn Dương 
Quang Thành (bên phải) trao biểu trưng số 
tiền 1 tỷ đồng của Tập đoàn để ủng hộ Quỹ Vì 
người nghèo tỉnh hòa Bình.

chủ tịch hội đồng thành viên EVn Dương 
Quang Thành (bên phải) cùng lãnh đạo ngân 
hàng Vietcombank trao hợp đồng tín dụng. 
để đầu tư xây dựng công trình này, EVn vay 
vốn thương mại trong nước (4.000 tỷ đồng) 
và vốn vay thương mại nước ngoài không có 
bảo lãnh chính phủ khoảng 70 triệu EuR.

Dự án nhà máy Thủy điện hòa Bình mở rộng đã được Thủ 
tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết 
định số 389/TTg-cn ngày 11/4/2018. đây là công trình 
xây dựng cấp đặc biệt, có 2 tổ máy với tổng công suất 
thiết kế 480mW, được xây dựng trên dòng chính sông đà 
trong địa phận thành phố hòa Bình (tỉnh hòa Bình). 

Chào năm mới 2021Chào năm mới 2021

ngọc Tuấn (thực hiện)

Ngày 10/1/2021, tại Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
dự và phát lệnh khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở 
rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức. Đây cũng là công 
trình của Tập đoàn chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

thủ tướng Chính phủ nguyễn Xuân phúC:

phát lệNh khởi CôNg CôNg trìNh       Nhà máy thủy điệN hòa BìNh mở rộNg
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động dôi dư, công đoàn sẽ 
cùng với bộ phận chuyên môn 
sắp xếp để người lao động có 
được việc làm mới, phù hợp 
với tình độ. Chúng tôi cam kết 
rằng sẽ không để người lao 
động nào ở lại phía sau trong 
cuộc chuyển đổi số của ngành 
Điện!”, ông Đỗ Đức Hùng 
khẳng định.

Theo ông Đỗ Đức Hùng, 
chuyển đổi số bắt đầu từ 
những việc đơn giản nhất, 
gắn bó thiết thân với người 
lao động. Đơn cử, chuyển đổi 
số sẽ giúp người lao động làm 
tốt hơn công việc của mình, 
đảm bảo an toàn lao động cho 
người lao động, cụ thể nhất là 
năm 2021 sẽ xóa bỏ hình ảnh 
người thợ điện vác cái thang 
tre, hay tại TP.HCM, phấn đấu 
bàn làm việc không giấy…

Thành quả của doanh 
nghiệp có sự đóng góp 
rất lớn của tổ chức 
công đoàn

EVNHCMC là đơn vị chuyển 
đổi số tiêu biểu trong EVN. Đến 
hết quý III năm 2020, EVNHCMC 
đã cung cấp 100% dịch vụ trực 
tuyến cấp độ 4 đối với 19/19 loại 
hình dịch vụ; trang bị hệ thống 
SCADA/DMS hiện đại tạo nền 
tảng của lưới điện thông minh,... 
Năm 2020, Tổng công ty đã đưa 
vào vận hành Trung tâm dữ liệu 
(Data Center) hiện đại, đóng vai 
trò then chốt trong quá trình 
chuyển đổi số.

Theo ông Phạm Quốc Bảo – Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên EVNHCMC, chính cán 
bộ, công nhân viên, người lao 
động đã làm nên thành quả của 
đơn vị. Công đoàn EVNHCMC đã 

đồng hành, có những chính sách 
chăm lo, phát động các phong 
trào thi đua lao động giỏi, lao 
động sáng tạo góp phần thúc 
đẩy tinh thần làm việc của người 
lao động. Các hoạt động tiêu 
biểu phải kể đến như thực hiện 
tốt vai trò chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần người lao động 
thông qua những hoạt động nổi 
bật, có tác động rõ nét tới người 
lao động, đó là: Kịp thời đề xuất 
trợ cấp khó khăn cho người lao 
động bị bệnh hiểm nghèo gặp 
hoàn cảnh khó khăn; chăm lo 
cho người lao động trong mùa 
dịch Covid-19; nắm bắt đầy đủ 
tâm tư nguyện vọng cán bộ, 
người lao động qua đó đã kiến 
nghị Ban Lãnh đạo Tổng công 
ty xem xét giải quyết nhiều đề 
xuất hợp pháp chính đáng của 
người lao động

Là chia sẻ của ông Đỗ 
Đức Hùng – Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực 
Việt Nam tại Hội nghị 

“Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Công đoàn 
Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm 
kỳ 2017-2022 và Tổng kết công 
tác Công đoàn năm 2020, triển 
khai phương hướng nhiệm 
vụ năm 2021” do Công đoàn 
EVNHCMC tổ chức vào ngày 
21/1. Cùng tham dự có ông Kiều 
Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch LĐLĐ 
TP.HCM, ông Phạm Quốc Bảo, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
Thành viên EVNHCMC.

Xóa bỏ hình ảnh người 
thợ điện vác thang tre

Theo ông Đỗ Đức Hùng, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
đang tiếp tục triển khai nghiên 
cứu, phát triển các công nghệ 
tiên tiến của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, thực 
hiện chuyển đổi số trong mọi 
lĩnh vực, trong quá trình đó rất 
cần sự đồng lòng của toàn thể 
cán bộ, công nhân viên, người 
lao động và tổ chức công đoàn 
có trách nhiệm vận động, tuyên 

truyền sâu rộng đến toàn thể 
đoàn viên, người lao động.

“Doanh nghiệp chuyển đổi 
số, người lao động chuyển đổi 
nhận thức”, ông Đỗ Đức Hùng 
nhấn mạnh. Người lao động 
cần thay đổi thói quen làm việc, 
nâng cao năng lực bản thân cả 
về thể chất lẫn trí lực để đáp 
ứng yêu cầu mới. Theo Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực Việt Nam, 
khi doanh nghiệp chuyển đổi 
số năng suất lao động sẽ tăng 
lên, hiệu quả công việc sẽ cao 
hơn, thu nhập của người lao 

động từ đó được cải thiện. Tuy 
nhiên cũng sẽ có những thách 
thức đối với người lao động, đó 
là người lao động muốn bảo vệ 
công việc của chính mình bắt 
buộc phải nâng cao năng lực, 
trình độ, tay nghề.

“Về phía công đoàn, chúng 
tôi sẽ phối hợp với các ban 
chuyên môn xây dựng cơ chế 
chính sách, tạo điều kiện tốt 
nhất cho người lao động được 
nâng cao trình độ, đãi ngộ phù 
hợp. Trong quá trình chuyển 
đổi số, chắc chắn sẽ có lao 

chủ tịch công đoàn đLVn đỗ đức hùng trao cờ thi đua của công đoàn đLVn cho 
các tập thể.

công nhân 
điện lực 
chợ Lớn 
(thuộc 
EVnhcmc) 
trong giờ 
làm việc.

Lê Tuyến (Tạp chí LĐ&cĐ)

KHÔng Để ngƯời Lao Động     nào ở LẠi PHía sau
    Trong cuộc cHuyển Đổi     số của ngànH Điện!

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) nói riêng và toàn ngành Điện 
nói chung đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông 
tin trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Trong 
cuộc chuyển đổi số của ngành Điện, từ lãnh đạo đến cán bộ công nhân 
viên bắt buộc thay đổi tư duy, nâng cao năng lực bản thân để đáp ứng yêu 
cầu mới. Đặc biệt, để “không ai bị bỏ lại phía sau” khi ngành Điện Việt 
Nam đang dần hiện thực hóa mục tiêu là tập đoàn hàng đầu khu vực.
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Công đoàn đã phát động kịp 
thời nhiều phong trào thi đua 
trong sản xuất kinh doanh và 
đầu tư phát triển, qua đó đã tạo 
khí thế trong lao động sản xuất, 
góp phần cùng chuyên môn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, trong đó đã hoàn thành 
và gắn biển 2 công trình cấp 
LĐLĐ Thành phố và 3 công trình 
thi đua chào mừng kỷ niệm 91 
năm Ngày thành lập Công đoàn 
Việt Nam và 66 năm ngày truyền 
thống ngành Điện Việt Nam…

Với các kết quả đóng góp 
của tổ chức Công đoàn vào 
thành tích chung của Tổng 
công ty, năm 2020, EVNHCMC 
đã được nhận cờ thi đua của 
Ủy ban quản lý vốn nhà nước 
cho việc hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Bên cạnh 
đó, nhiều tập thể và cá nhân 
được nhận những phần thưởng 
cao quý của Đảng và nhà nước, 
đặc biệt có anh Trương Thái Sơn 
- Công nhân Công ty Điện lực 
Chợ Lớn đã vinh dự được Chủ 
tịch nước phong tặng danh hiệu 
Anh Hùng Lao động trong thời 
kỳ đổi mới. Đây không chỉ là 

vinh dự của cá nhân anh mà còn 
là niềm tự hào chung của toàn 
Tổng công ty!

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch 
Công đoàn EVNHCMC cho hay, 
tính đến 31/12/2020, tổng số 
người lao động được ký hợp 
đồng lao động ở doanh nghiệp 
là 6.575 người. Thời gian qua, 
Công đoàn Tổng công ty đã 
phối hợp tốt cùng chuyên môn 
để luôn đảm bảo thu nhập cho 
công nhân, viên chức, người lao 
động, chăm lo đời sống người 

lao động trong các dịp lễ, tết, 
các ngày thành lập Tổng công ty, 
truyền thống ngành điện. Đặc 
biệt là năm 2020 mặc dù chịu 
tác động lớn của dịch Covid-19, 
nhưng Công đoàn Tổng công ty 
đã phối hợp tốt cùng chuyên 
môn luôn ổn định việc làm của 
người lao động, đảm bảo thu 
nhập của người lao động đã 
giúp người lao động ổn định 
cuộc sống, yên tâm công tác.

Chủ tịch Công đoàn 
EVNHCMC cho hay: “Sắp tới, 
Công đoàn EVNHCMC sẽ làm 
tốt hơn nữa chức năng đại diện, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người lao 
động; cùng chuyên môn chăm 
lo tốt đời sống vật chất, tinh 
thần cho người lao động, cũng 
như các nhiệm vụ mà công 
đoàn cấp trên, Đảng ủy giao 
phó. Riêng trong năm 2021, 
khi dịch Covid-19 vẫn còn gây 
ra những khó khăn nhất định, 
Công đoàn sẽ tiếp tục đồng 
hành cùng với doanh nghiệp 
nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép 
vừa chống dịch vừa đảm bảo 
sản xuất, đảm bảo an toàn cho 
người lao động”. 

Công đoàn EVn sPc

Qua các phong trào thi đua, trong nữa nhiệm 
kỳ 2017-2022, toàn EVnhcmc đã có 1 cá 

nhân  được phong tặng danh hiệu anh hùng 
lao động; nhiều cá nhân là công nhân lao 

động trực tiếp được khen tặng bằng khen Thủ 
tướng chính phủ; 1 cá nhân đạt giải thưởng 

Lao động sáng tạo và 3 cá nhân  đạt giải 
thưởng nguyễn đức cảnh lần thứ iii năm 2018 
do Tổng LđLđ Việt nam tổ chức; 2 cá nhân  đạt 

giải thưởng Tôn đức Thắng do LđLđ TP.hcm 
tổ chức; 17 công nhân lao động giỏi tiêu biểu 

cấp Tập đoàn điện lực Việt nam.

Anh giấu gì trong đôi mắt nâu

Cuộc sống thăng trầm hay buồn vui nghề nghiệp?

Hơn nửa thế kỷ anh vẫn miệt mài viết tiếp

Trang sử vẻ vang dẫu nặng gánh những nhọc nhằn...

Dòng điện như sông tuôn chảy khắp trăm miền.

Mỗi người thợ là những hạt phù sa bồi đắp,

Như chú kiến vàng đêm ngày góp nhặt,

Đem yêu thương cần mẫn đến đôi bờ.

Sống trên đời ai chẳng có những ước mơ!

Ước mơ của chúng tôi là những khao khát vô bờ!

Đưa dòng nước, hạt than, ánh mặt trời và luồng gió thổi,

Vặn chuyển mình thành năng lượng đến muôn nơi.

Những năm tháng qua theo từng giọt mồ hôi rơi!

Để lại trên khuôn mặt, bàn tay những vệt hằn chai sạn...

Có những hy sinh lặng thầm nhưng chưa từng vướng bận,

Vẫn ở đó trái tim yêu đập mạnh mẽ rộn ràng!

Một năm sắp qua đi, dù khó khăn anh vẫn chẳng màng

Dịch bệnh khắp nơi và lũ lụt tràn muôn nẻo,

Nhưng ánh mắt người thợ vẫn trong veo,

Rực niềm tin mà chúng ta cùng thắp sáng.

Để hôm nay trong cái rét ngọt đầu đông,

Sắc áo cam như những ngọn lửa hồng,

Mang yêu thương đến từng con xóm nhỏ,

Mang trong mình công nghệ số đến muôn phương!

Có con đường nào không vất vả, chẳng đau thương

Có thành công nào trải đầy những hoa hồng êm ái

Anh em tôi, những người đi qua và bao người ở lại

Vẫn luôn đồng lòng vì Dòng điện Việt Nam!

Tự hào dòng điện Việt Nam

Quảng Ninh, tháng 12 năm 2020
nguyễn Thị Xuân anh - Điện lực TP Cẩm Phả
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Chuyện cô Cúc
Đã hơn 7 tháng trôi qua kể 

từ khi gia đình cô Đào Thị Cúc 
(trú tổ 81, phường An Khê, quận 
Thanh Khê) vào ở trong ngôi 
nhà tình nghĩa được xây dựng 
kiên cố, chúng tôi trở lại thăm 
gia đình trong một chiều đầu 
đông se lạnh. Đan xen trong câu 
chuyện nhà cửa, mưu sinh của 
cô Cúc là hình ảnh cái nghèo, 
cái khổ và niềm vui, sự cảm kích 
của vợ chồng cô khi được ngành 
Điện sẻ chia, đùm bọc.

 “Ngôi nhà này được xây trên 
nền đất cũ do ba mẹ tui để lại, 
với chiều rộng chưa đầy 3 mét, 
dài khoảng 20 mét. Có ngôi nhà 
như thế này là mừng lắm! Chừ 
có mưa gió hay bão lũ gì cũng 
không lo nữa. Trước đây nhìn 
không ra cái nhà, có lẽ gọi cái 
chòi thì đúng hơn, vì nó lụp xụp, 
chắp vá đủ thứ; lúc mưa thì nước 
chảy lênh láng khắp nhà, lúc 
nắng thì mặt trời rọi tới chỗ ngủ, 
khổ hơn gia đình “chị Dậu” - cô 
Cúc chất phát kể liền một mạch. 

Mấy năm nay, bản thân cô 

Cúc thường xuyên bị hành hạ 
bởi bệnh tim, thiếu máu, rối 
loạn tiền đình, dạ dày… nhưng 
chỉ trừ những ngày ốm đau thì 
cô vẫn đều đặn chạy chợ 2 buổi 
sáng – chiều bán hành tỏi nuôi 
cả gia đình. Cô Cúc năm nay 54 
tuổi, thanh xuân lận đận, đến 
năm 34 tuổi mới lấy chồng, sinh 
con đầu lòng vào năm 2000. 
Chú Tý chồng cô sức dài vai 
rộng vốn là trụ cột để đỡ đần vợ 

con; ai ngờ bệnh tật ập đến, mọi 
gánh nặng gia đình dồn hết lên 
vai người phụ nữ hom hem với 
cân nặng chưa bao giờ vượt qua 
con số 40 kg.

“Tui rất mừng vì có nhà 
nhưng vẫn còn lo lắm nên không 
lên cân được. Ngoài số tiền mà 
Điện lực và địa phương hỗ trợ, vợ 
chồng tui vay thêm 30 triệu của 
Hội Phụ nữ để làm nhà, đến nay 
chưa trả được” - cô Cúc thổ lộ.

Lê hải

Chuyện anh Chung
Lưng chừng chiều, những 

tia nắng hiếm hoi đầu đông 
như muốn giục giã chúng tôi 
bước nhanh trước khi ông mặt 
trời xuống núi. Con đường bê 
tông độc đạo lở lói, khấp khểnh 
rộng chưa đầy mét và hun hút 
băng qua vạt rừng tràm dẫn 
đến nhà anh Trần Công Chung 
(trú tại thôn Phú Sơn 3, xã Hòa 

Khương, huyện Hòa Vang). 
Sau mấy tháng khởi công xây 
dựng, ngôi nhà của anh Chung 
đã hoàn thành với móng trụ 
kiên cố để tránh được gió bão 
khắc nghiệt. Có thể nói, mái 
ấm này là sự kết tinh chung 
tay góp sức của nhiều cơ quan, 
đoàn thể và sự đùm bọc của 
tình thân ruột thịt, bà con làng 
xóm dành cho gia đình anh chị. 

Trong đó có sự đóng góp chủ 
lực của EVNCPC, PC Đà Nẵng 
với số tiền 50 triệu đồng.

Ngôi nhà mới của anh Chung 
nằm nép mình bên triền đồi. 
Trước đây, gia đình anh chị ở 
trong căn nhà chắp vá đủ loại 
vật liệu gỗ, tre, tranh, tôn, bạt ni 
lông… nên mỗi mùa mưa bão, 
hai vợ chồng lại nơm nớp lo nhà 
sập. Tuy còn nợ nần do làm nhà 
nhưng anh chị vẫn luôn vui vẻ, 
lạc quan với suy nghĩ “một năm 
làm nhà, ba năm trả nợ”, nhờ vậy 
mà vợ chồng con cái có chỗ ăn 
ngủ an toàn, ấm cúng.

Nhớ lại giây phút chứng kiến 
con cái nhận nhà mới, cụ bà 
Lươi Thị Tới – mẹ anh Chung lại 
một lần nữa rạng rỡ mừng vui: 
“Bây giờ có được ngôi nhà kiên 
cố như thế này, tui không còn 
lo mỗi khi mưa bão mà gia đình 
nó phải bồng bế nhau chạy giữa 
đêm khuya vì sợ nhà sập. Phận 
làm mẹ, tui mang ơn ngành 
Điện rất nhiều, chứ con cái tui 
đau ốm bệnh tật liên miên như 
thế, lo ăn còn không đủ, lấy mô 
ra tiền mà làm nhà”.

Khi sắp hoàn thành bài viết 
này, cái nghèo, cái khổ qua lời kể 
mà các nhân vật đã vật lộn trải 
qua vẫn đeo đẳng trong tâm trí 
tôi. Nhưng, vượt lên nghịch cảnh 
của mỗi số phận là niềm vui, sự 
lạc quan và biết ơn sâu thẳm khi 
hôm nay, những gia đình này đã 
có được mái ấm hơn cả giấc mơ. 
Mong sao EVNCPC, PC Đà Nẵng 
nói riêng và các tổ chức, cá nhân 
có điều kiện đủ đầy khắp mọi 
miền sẽ tiếp tục chung tay cưu 
mang thiện nguyện, lan tỏa tinh 
thần tương thân tương ái cao 
đẹp trong cộng đồng. n

Hội ngộ những  
phận đời được sẻ chia
Những gia đình được EVNCPC, PC Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí xây 
dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều là 
những hộ nghèo, quanh năm túng quẫn, vật lộn với ốm đau bệnh 
tật, cuộc sống bấp bênh… Kể từ khi “an cư” họ đã “lạc nghiệp” ….

cô cúc tần tảo với mớ hành tỏi chạy chợ mưu sinh, nhưng không còn lo cảnh “nhà 
dột cột xiêu”.

“không ngờ có ngày, mình lại giúp đỡ được người khác” - anh chung kể về việc hàng 
xóm qua xin ở ké tránh bão số 9 vừa qua trong ngôi nhà mới.

Từ năm 2015 đến nay, Pc đà nẵng đã hỗ trợ 
xây dựng được 35 căn nhà tình nghĩa (mỗi năm 
7 căn, kinh phí hỗ trợ từ 50 - 60 triệu đồng/căn) 

cho các gia đình đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn các quận, huyện toàn thành phố; nguồn 

kinh phí huy động từ sự ủng hộ, đóng góp của 
cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, mỗi năm 
EVncPc cũng hỗ trợ xây dựng thêm 5 căn nhà 

tình nghĩa trên địa bàn thành phố đà nẵng. 
được biết, riêng năm 2020, nhân kỷ niệm 45 

năm ngày thành lập, EVncPc dành ra 5 tỷ đồng 
để hỗ trợ xây dựng 70 ngôi nhà tình nghĩa và 
tài trợ 5 hệ thống điện mặt trời trên mái nhà 

cho các trường học trên địa bàn 13 tỉnh, thành 
khắp khu vực miền Trung - Tây nguyên.
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Đây là 2 đoàn viên 
đang làm việc ở 
Điện lực Tân Thạnh 
(PC Long An) và 

Điện lực Long Hồ (PC Vĩnh 
Long). Điều đặc biệt là cả hai 
đều có vợ là cô giáo mầm non 
tại địa phương. Vậy là, Tết này vợ 
chồng anh thợ điện hiền lành và 
cô giáo mầm non đã có nhà mái 
ấm công đoàn.

Nằm cách trung tâm huyện 
Tân Thạnh gần 3km, ngôi nhà 
nhỏ khang trang vừa hoàn 
thành của anh Trần Văn Ngởi 
nằm cạnh con đường đất đỏ 
vắng vẻ ở ấp Cà Nhíp, xã Tân 
Bình, huyện Tân Thạnh. Hai vợ 
chồng phấn khởi lắm khi có 
Đoàn công tác của Công đoàn 
Điện lực Việt Nam, của Tổng 
công ty Điện lực miền Nam và 
Công ty Điện lực Long An đến 
thăm và làm thủ tục khánh 
thành căn nhà MÂCĐ từ nguồn 
hỗ trợ của quỹ Tương trợ xã hội 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
do CNVCLĐ của toàn ngành 
Điện lực Việt Nam đóng góp.

Anh Phạm Minh Tiền - Chủ 
tịch công đoàn bộ phận Điện 
lực Tân Thạnh cho biết, anh Ngởi 
công tác ở Công ty Điện lực 
Long An đã trên 20 năm, từng ấy 
thời gian là gia đình anh tá túc ở 
nhà trọ. Nhờ có chương trình hỗ 

trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 
nhà ở của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam cho CNVCLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn về nhà ở, anh Ngởi đã 
mạnh dạn bàn với vợ là cô giáo 
dạy mầm non huyện Tân Thạnh 
vay thêm tiền từ Ngân hàng 
Chính sách xã hội để mua đất và 
xây cất được căn nhà nhỏ khang 
trang, ấm áp.

 Sau 3 tháng thi công, tháng 
11/2020 căn nhà đã hoàn thành 
với diện tích 120m2, kết cấu nhà 
được xây bằng tường gạch, nền 
và tường nhà lát gạch men, mái 
lợp tôn. Căn nhà có tổng kinh 
phí xây dựng gần 195 triệu đồng, 
trong đó Công đoàn Điện lực Việt 
Nam hỗ trợ 60 triệu, phần còn lại 
do gia đình tự trang trải.

Phát biểu tại lễ bàn giao, anh 

Uông Quang Huy cho biết, đây là 
căn nhà MÂCĐ thứ 29 mà Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đã bàn 
giao trong năm 2020 cho  công 
nhân, viên chức, lao động, đoàn 
viên công đoàn đang làm việc 
trong ngành có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn về nhà ở. “Tết này, 
gia đình anh Ngởi đã có nhà mới 
ấm áp. Mong rằng có nhà mới 
anh Ngởi sẽ tiếp tục phấn đấu 
hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm 
vụ được giao để xứng đáng với 
tấm lòng của toàn thể CNVCLĐ 
ngành Điện lực Việt Nam”. 

Chiều muộn, Đoàn công tác 
cùng với anh Nguyễn Thanh 
Trang - Phó Giám đốc PC Vĩnh 
Long, CĐCS đơn vị và tập thể 
CNVCLĐ Điện lực Long Hồ 
vượt sông sang cù lao An Bình 

trao nhà MÂCĐ cho đoàn viên 
Nguyễn Tấn Phương ở ấp Phú 
An 1, xã Bình Hòa Phước, huyện 
Long Hồ.

 Nằm cạnh bờ sông thoáng 
mát, căn nhà MÂCĐ của anh 
Phương cũng vừa mới cơ bản 
hoàn thành, sân và hàng rào 
đang chờ hoàn thiện. Chị Phạm 
Thị Thu Lan - Chủ tịch CĐCS PC 
Vĩnh Long cho biết, gia đình 
anh Phương ở xa, anh còn phải 
lo cho mẹ già và 2 em nhỏ ăn 
học nên hoàn cảnh còn nhiều 
khó khăn. Khi lập gia đình với cô 
giáo dạy mầm non ở cù lao An 
Bình, Phương được mẹ vợ cho 
ở rể nhiều năm nay. Tuy nhiên, 
nhà vợ ở sâu hơn, đường đi nhờ 
trên đất của người khác, hàng 
ngày phải sang sông đi làm nên 
đời sống sinh hoạt có nhiều bất 
tiện. Nhờ sự động viên, hỗ trợ 
của anh em trong cơ quan và gia 
đình bên vợ, anh Phương vừa 
mua được miếng đất ven sông 
lại cạnh đường nhựa thuận tiện 
để cất nhà, an cư.

Căn nhà mới có diện tích trên 
80m2 (4,7m x 17,5m), kết cấu 
nhà xây bằng tường gạch, nền 

và tường nhà lát gạch men, mái 
lợp tôn xà gỗ. Thấy chúng tôi 
lo lắng khi nhìn bé trai con của 
Phương được 3 tuổi chạy chơi 
bên hiên nhà chật hẹp chông 
chênh ngay cạnh bờ sông sâu 
hút, Phương ái ngại: “Em cũng 
muốn làm cái hàng rào ngăn 
cách với bờ sông cho bé chơi 
nhưng không còn tiền nữa anh 
ạ”. Chị Lan cho biết: “Anh em 
Điện lực Long Hồ hỗ trợ nhiều 
lắm Phương mới làm được đến 
đây, nhất là anh Nguyễn Long 
Ẩn - nguyên Phó Giám đốc PC 
Vĩnh Long cũng giúp Phương 
nhiều vật liệu để xây nhà”. “Anh 
yên tâm, Công đoàn cơ sở sẽ 
bàn với Lãnh đạo Công ty để 
giúp Phương làm sớm cái hàng 
rào cho an toàn”.

Hòa trong niềm xúc động 
mừng nhà mới của gia đình 
Phương và đồng nghiệp của 
anh ở Điện lực Long Hồ, anh 
Uông Quang Huy phấn khởi 
chia sẻ niềm vui, niềm tự hào 
của tập thể CNVCLĐ ngành Điện 
trong tháng 12 này vào ngày 
kỷ niệm 66 năm ngày Truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam 

(21/12/1954 - 21/12/2020), Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam vinh 
dự, tự hào đón nhận danh hiệu 
Anh hùng lao động thời kỳ mới 
do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
trao tặng. Anh Huy bày tỏ: 
“Trong thành tích ấy có sự đóng 
góp không nhỏ của toàn thể 
CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam. Hy vọng với ngôi 
nhà mới ấm áp tình nghĩa đồng 
nghiệp ngành Điện, anh Phương 
sẽ tiếp tục gương mẫu và nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành tốt hơn 
nữa nhiệm vụ được giao”.

 Năm mới đã cận kề, không 
khí vùng cù lao An Bình như rộn 
ràng hơn với những vườn cam, 
bưởi trĩu quả bóng mượt. Xuân 
Tân Sửu này anh Trần Văn Ngởi 
ở Tân Thạnh, Long An và anh 
Nguyễn Tấn Phương ở Long Hồ, 
Vĩnh Long đã có nhà riêng, thoát 
khỏi cảnh nhiều năm ở thuê, 
ở đậu. Chia tay họ, chúng tôi 
không quên chúc hai đôi chồng 
thợ điện - vợ giáo viên mầm non 
mạnh khỏe, có nhiều nghị lực 
vượt qua khó khăn hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, ngày càng có cuộc 
sống tốt hơn.  cđ EVn sPc

Nhà mái ấm công đoàn –  
nơi hạnh phúc được sẻ chia
Ngày 28/12/2020, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam 
và Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thăm hỏi, khánh 
thành bàn giao 02 nhà Mái ấm Công đoàn cho hai đoàn viên công 
đoàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam. 

khánh thành, bàn giao nhà mâcđ cho vợ chồng đoàn viên Trần Văn ngởi.

niềm vui của đoàn viên công ty điện lực Trà Vinh được hỗ trợ mái ấm công đoàn.
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chẳng biết tự bao 
giờ… tôi lại yêu 
ngành Điện đến 
như vậy. Một ngành 

mà mọi người thường nghĩ 
rất khô khan, không có gì để 
nói, không có gì để viết, để ca 
ngợi. Nhưng bản thân tôi lại 
thấy khác, gần 20 năm trong 
ngành, tôi đã cảm nhận được 
tất cả những nỗ lực, cống hiến 
không mệt mỏi của tất cả cán 
bộ công nhân viên ngành Điện 
trên khắp mọi miền đất nước, 
trong đó có Điện lực Thạch Hà 
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh và cả 
bản thân tôi.

Cũng như bao nghề khác, 
ngành Điện vẫn âm thầm, lặng 
lẽ đem lại sự thịnh vượng, phồn 
vinh cho quê hương, cho hạnh 
phúc của nhân dân. Quá trình 
hình thành và phát triển với “cái 
tâm”, “cái tầm” của các thế hệ 
lãnh đạo cùng tập thể cán bộ 
công nhân viên tâm huyết đã 
xây dựng một ngành Điện xứng 
tầm quốc gia, châu lục.

Thuở sơ khai, mấy người 
biết đến tên gọi “Nhà đèn”. Hôm 
nay đã khác: Từ thành thị đến 
nông thôn, từ miền xuôi lên 
miền ngược, từ biên giới đến 
hải đảo… nơi nào cũng ngập 
tràn ánh điện. Các đường dây, 
nhà máy đã vươn xa khắp mọi 
miền Tổ quốc, đời sống người 
dân được nâng lên tầm cao mới, 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế của đất nước, giữ vững an 
ninh năng lượng, an ninh quốc 
phòng và góp phần đảm bảo 
trật tự an toàn xã hội. 

Với những nỗ lực không biết 
mệt mỏi, ngành Điện đã được 
Đảng, Nhà nước cùng toàn thể 

người dân ghi nhận. Bên cạnh 
các hoạt động nhằm đảm bảo 
sản xuất kinh doanh, an toàn 
lưới điện … ngành Điện còn có 
nhiều hoạt động xã hội nhằm 
gắn kết yêu thương, chung tay 
chia sẻ cùng cộng đồng trước 
thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn 
khó khăn, tương thân tương ái 
và nhiều hoạt động khác đầy 
nhân văn. Đó là niềm vinh dự, 
niềm tự hào của mỗi cán bộ 
công nhân viên ngành Điện qua 
các thời kỳ.

Và rồi, năm cũ cũng sắp 
dần trôi qua để chào đón một 
năm mới đầy khởi sắc, tháng 
12 cũng là tháng mà các hoạt 
động tri ân khách hàng của 
ngành Điện được thực hiện 
thường niên trên khắp mọi 
miền đất nước. Điện lực Thạch 
Hà – Công ty Điện lực Hà Tĩnh 
cũng không ngoại lệ. Các hoạt 
động chăm sóc, tri ân khách 
hàng được diễn ra trên nhiều 
lĩnh vực, nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú đã tạo ấn 
tượng đẹp, tạo niềm tin trong 
lòng khách hàng. Đó cũng là 

mục tiêu mà ngành Điện luôn 
xây dựng và hướng tới trong 
các năm tiếp theo.

Những ngày cùng anh em 
trong đơn vị thực hiện chương 
trình “Thắp sáng niềm tin - Uống 
nước nhớ nguồn” bằng các hành 
động thiết thực: Sửa chữa, thay 
thế thiết bị điện trong nhà cho 
các hộ nghèo, hộ gia đình chính 
sách, gia đình có công với cách 
mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng… tôi đã cảm nhận được 
thế nào là hạnh phúc. Nó không 
phải là thứ cao xa mà chính là sự 
gần gũi, sẻ chia từ những hành 
động nhỏ nhất, thiết thực nhất. 
Trong ánh mắt của người dân 
nơi mà tôi đến, tôi cảm nhận 
được niềm tin của họ, hạnh 
phúc trào dâng trong lòng họ… 
Thật khó tả nên lời. 

Hạnh phúc giản đơn trong 
mỗi con người là biết dành tình 
yêu thương và chia sẻ cùng cộng 
đồng. Đó mới là thứ quý giá nhất 
trọng cuộc sống, là những gì tôi 
được trải nghiệm, học được từ xã 
hội và từ ngành Điện.

Thừa Quý (PCHT)

Hạnh phúc giản đơn

Để đạt được những 
thành quả này 
là cả quá trình 
phấn đấu không 

mệt mỏi. Với công việc chuyên 
môn là công tác văn thư lưu 
trữ, bản thân chị Nguyễn Thị 
Nga luôn cố gắng tìm tòi, học 
hỏi và luôn hoàn thành công 
việc một cách xuất sắc, được 
đồng nghiệp tin tưởng, lãnh 
đạo đánh giá cao. Với vai trò 
là Chủ tịch Công đoàn bộ 
phận, chị thường xuyên nắm 
bắt tâm tư, nguyện vọng của 
công đoàn viên, đề xuất với 
Ban Chấp hành Công đoàn 
cấp trên giải quyết các kiến 
nghị, quyền lợi chính đáng 
cho người lao động. Trong đó 
phải kể đến việc chị chung tay 

cùng tập thể đơn vị hỗ trợ xây 
dựng ngôi nhà khang trang 
từ nguồn Quỹ tương trợ xã 
hội của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam cho đoàn viên công đoàn 
Trần Thanh Tâm có hoàn cảnh 
khó khăn. Từ vai trò, nhiệm vụ 
và tấm lòng của mình, chị đã 
gắn kết anh chị em trong Điện 
lực, hỗ trợ kịp thời khi anh em 
gặp khó khăn, chia sẻ những 
tâm tư, nguyện vọng của 
người lao động. Đặc biệt, ngay 
sau khi cơn bão số 9 - Molave 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến các tỉnh miền Trung, với 
tấm lòng tương thân tương ái 
và tình cảm của mình, chị đã 
cùng với người thân vận động 
quyên góp các nhu yếu phẩm 
như: Quần áo, mì tôm, nước 

uống, sách vở... cũng như tận 
tay mình đóng gói cẩn thận để 
gửi những phần quà đó cho 
người dân các tỉnh miền Trung.

Trải qua hơn 20 năm công 
tác trong ngành Điện, chị 
Nguyễn Thị Nga đã nhận được 
nhiều giấy khen của Công ty 
Điện lực Lâm Đồng cũng như 
của EVNSPC; Bằng khen của 
BCH Liên đoàn Lao động tỉnh 
Lâm Đồng trong phong trào 
thi đua yêu nước và xây dựng 
tổ chức Công đoàn vững mạnh 
năm 2015; Công ty Điện lực Lâm 
Đồng tặng Giấy khen có thành 
tích xuất sắc trong công tác năm 
2018 và nhiều giấy khen khác.

Chị đã góp phần xây dựng 
nên hình ảnh đẹp về ngành điện 
trong lòng nhân dân.n

Thầm lặng tỏa hương 
PhƯơng hồ 

Là người con của miền 
Trung vào Nam lập 
nghiệp, chị Nguyễn Thị 
Nga đã có hơn 20 năm 
gắn bó với ngành Điện. 
Từ một nhân viên văn 
thư, giờ chị đã là Phó 
phòng Tổng hợp, đồng 
thời là Chủ tịch công 
đoàn bộ phận Điện 
lực Đạ Huoai. Chị như 
bông hoa thầm lặng tỏa 
hương bằng chính tinh 
thần trách nhiệm, bằng 
sự chu đáo và tấm lòng 
yêu thương của mình. hình ảnh chị nga (áo trắng) đang đóng gói các vật dụng nhu yếu phẩm gửi 

miền Trung
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Lê văn Tám 

Cùng nhau “chia ngọt 
sẻ bùi”

Năm 1995 tốt nghiệp Trường 
Kỹ thuật điện Hóc Môn, anh Ngô 
Văn Huấn được điều động về 
nhận nhiệm vụ tại Chi nhánh 
điện Cái Nước, với địa bàn rộng 
quản lý vận hành cấp điện cho 
05 huyện. Trong thời gian này, 
anh Huấn là một trong những 
người đã góp phần không nhỏ 
trong việc cung cấp điện phục 
vụ nhân dân, phát triển kinh tế 
- xã hội nơi đây.

Đến năm 1998, anh Ngô 
Văn Huấn được điều động về 
làm Tổ trưởng Tổ điện Trần Văn 
Thời. Nơi đây có cửa biển Sông 
Ông Đốc là nơi rất năng động về 
kinh tế biển của cả tỉnh, nên việc 
cung cấp điện càng áp lực hơn. 
Tiếp quản địa bàn mới là đối 
mặt với thách thức mới; thiếu 
điện là áp lực lớn của người thợ 
điện với nhân dân.

Mỗi buổi sáng vào nhận ca, 
nhìn nước sông Ông Đốc mênh 
mông là anh em thấy ngán 
ngẩm, họ phải mặc áo phao 

chèo xuồng vượt sóng nhận ca. 
Đây là con sông có dòng chảy tự 
nhiên đổ ra biển Tây nên sóng 
gió khôn lường, có những hôm 
nước lớn, sóng to chiếc xuồng 
nhấp nhô giống đang bị nuốt 
chửng bởi dòng nước giận giữ. 
Nắm bắt được tư tưởng anh em, 
anh Huấn luôn động viên, quan 
tâm kịp thời, sắp xếp ca kíp đảm 
bảo cung cấp điện an toàn và 
liên tục. Đồng thời, bố trí nghỉ 
bù hợp lý, đảm bảo quyền lợi 
của công nhân nên anh em 
quyết tâm sát cánh cùng nhau 
“chia ngọt sẻ bùi”. 

Chi nhánh điện Trần Văn Thời 
được thành lập năm 2001, cả đơn 
vị có 18 nhân sự nên công tác 
kinh doanh - kỹ thuật - quản lý 
vận hành là một. Anh Huấn được 
phân công làm Tổ trưởng Đường 
dây. Tuy công việc không có gì là 
mới nhưng cần có phối hợp với 
địa phương nên “mặt trận ngoại 
giao” được nới rộng. Là người 
lâu năm ở đây, anh Huấn trở 
thành đầu mối trong phối hợp 
cũng như tranh thủ sự ủng hộ 

của chính quyền địa phương với 
ngành Điện. Anh đã tham mưu 
cho Lãnh đạo Chi nhánh sắp xếp, 
kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng 
cường các hoạt động điện lực, cụ 
thể như tuyên truyền về sử dụng 
điện, ngăn ngừa tai nạn trong 
dân; bảo vệ hành lang an toàn 
lưới điện cao áp; vận động dân 
cho chặt cây phát quang thông 
tuyến…

Năm 2004, anh được cử đi 
học liên thông từ công nhân 
lên trung cấp. Đây là điều kiện 
để đơn vị bổ nhiệm và giao cho 
anh giữ chức vụ Phó trưởng Chi 
nhánh, rồi Phó Giám đốc Điện 
lực. Dù bất cứ ở vị trí công việc 
nào, anh Ngô Văn Huấn vẫn 
nhiệt tình cống hiến và là lá cờ 
đầu để đồng nghiệp học tập và 
noi theo. Chính vì lòng tin đó 
mà anh được tín nhiệm bầu làm 
“thủ lĩnh” Công đoàn bộ phận từ 
năm 2001 đến năm 2016. Ngoài 
ra, anh còn được bầu giữ những 
vị trí quan trọng trong Ban chấp 
hành Công đoàn cơ sở Công ty 
Điện lực Cà Mau.

Vị Giám đốc “quốc dân”
Chi nhánh Điện Cái Nước là đơn vị thứ hai, được thành lập trực 
thuộc Sở Điện lực Minh Hải ngày ấy (nay là PC Cà Mau và PC 
Bạc Liêu). Đối với anh Ngô Văn Huấn, thì vùng đất này là nơi 
khởi nghiệp đầy thách thức và cũng chất chứa những cung bậc, 
trong cuộc đời “anh thợ điện quốc dân” xa xứ về đây bám trụ.

Ông ngô Văn huấn (người ngồi bên phải) - giám đốc điện lực Trần Văn Thời - công ty điện lực cà mau - Tổng công ty điện lực miền 
nam trong buổi lễ ký kết bàn giao nhiệm vụ.

Vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức

Trong suốt quá trình làm việc 
đã có những khó khăn tưởng 
chừng như không thể vượt qua 
nổi, nhưng bằng sự quyết tâm 
rất “nông dân” của mình, nững 
khó khăn đó đã được anh và 
đồng nghiệp đẩy lùi. Đó là một 
tố chất đặc biệt từ ý trí và trái tim 
của anh Ngô Văn Huấn, người đã 
đóng góp rất nhiều cho sự hình 
thành và phát triển của Điện lực 
Trần Văn Thời từ thuở hàn vi.    

Với những nỗ lực phấn đấu, 
anh Huấn vinh dự trở thành 
đảng viên đảng cộng sản Việt 
Nam. Niềm vui còn được nhân 
lên khi anh thi đỗ vào Trường 
Đại học Điện lực Hà Nội, hệ đào 
tạo dành cho người vừa học 
vừa làm năm 2009. Ở cái tuổi 40 
không phải ai cũng có nghị lực 
vượt qua những khó khăn đời 
thường để đạt kết quả đó. Sau 

khi tốt nghiệp Đại học vào năm 
2013, anh trở về đơn vị tiếp tục 
công tác. Vẫn hừng hực khí thế 
như xưa, khẳng khái, miệng nói 
tay làm, luôn động viên giúp đỡ 
đồng nghiệp phấn đấu hoàn 
thành chức trách, nhiệm vụ 
được giao. Trong giai đoạn này, 
Điện lực Trần Văn Thời là đơn vị 
có sản lượng điện thương phẩm 
đứng đầu trong khối các Điện 
lực và cũng là lá cờ đầu trong 
phong trào thi đua sản xuất, 
kinh doanh của Công ty Điện 
lực Cà Mau. Với những đóng 
góp to lớn, năm 2008 Điện lực 
Trần Văn Thời đã xuất sắc nhận 
được Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ.

Năm 2017 đánh dấu một 
bước ngoặt lớn trong cuộc đời 
của anh Ngô Văn Huấn. Bằng 
năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, anh 
Ngô Văn Huấn được lãnh đạo 
Công ty Điện lực Cà Mau giao 

trọng trách Phó Giám đốc phụ 
trách Điện lực Trần Văn Thời. 
Gần 25 năm góp mặt trong 
ngành Điện, với vị trí là Giám 
đốc Điện lực Trần Văn Thời, 
từng nếm trải đầy khó khăn 
gian khổ, anh đã có những 
đóng góp tích cực trong việc 
tổ chức triển khai đưa địện 
về nông thôn, góp phần xóa 
đói, giảm nghèo, để bản thân 
người nông dân tự làm giàu 
trên mảnh đất của mình. Năm 
nay xấp xỉ ngũ tuần nhưng 
khuôn mặt anh luôn rạng ngời, 
nụ cười sang sảng khơi động 
lòng người và đặt biệt là sự 
gần gũi với anh em công nhân. 
Cùng anh em ngồi chụm đầu – 
bệt mông vây quanh “mâm gỗ 
- chiếu đất” qua loa bữa cơm 
công trường đã đem lại tình 
cảm quý mến của chúng tôi 
đối với người bạn, người anh 
rất đổi “bình dân”. n
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Năm 2020 trôi qua với nhiều khó 
khăn, phức tạp do ảnh hưởng của 
dịch bệnh COVID-19 và thiên tai liên 
tiếp, nặng nề, nhất là các tỉnh khu vực 
miền Trung, trong đó, Thừa Thiên Huế 
là một trong những địa phương chịu 
nhiều thiệt hại bởi mưa bão, ngập lụt.

Những hình ảnh chính quyền địa 
phương, người dân oằn mình trong 
mưa lũ, chống chọi với sức tàn phá 
khủng khiếp của gió bão để bảo vệ 

tài sản, cơ sở vật chất cũng như an toàn tính mạng 
đã gây nhiều xúc động trên cả nước. Với tinh thần 
tương thân tương ái, hưởng ứng thông điệp từ Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam “Chung tay cùng hướng 
về đồng bào miền Trung”, trong tháng 12 năm 
2020, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) 
đã triển khai hàng loạt các hoạt động của tháng 
“Tri ân khách hàng”, trong đó có các hoạt động hỗ 
trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do 
bão lũ. Với sứ mệnh “EVNHANOI - Cùng thắp sáng, 
Cùng sẻ chia”, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, EVNHANOI 
đã tổ chức trao tặng 100 máy tính để bàn, 20.000 
quyển vở cho 15 trường học và 20 suất quà cho 
các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách 
trên địa bàn. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể 
hiện tấm lòng của cán bộ, công nhân viên ngành 
điện Thủ đô mong muốn chia sẻ khó khăn, góp 
phần ổn định công việc giảng dạy, học tập của 
giáo viên, học sinh các trường cũng như các mẹ 
Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách.

Trong khó khăn, hoạn nạn, tình người càng 
thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp. Tinh 
thần “nhường cơm xẻ áo”, đùm bọc lẫn nhau như 
tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá để toàn dân 
chung sức chiến đấu và chiến thắng thiên tai. 
EVNHANOI hy vọng sẽ lan tỏa những thông điệp 
yêu thương, kêu gọi tinh thần tương thân tương 
ái của xã hội đối với các hoàn cảnh khó khăn trên 
khắp mọi miền tổ quốc.  TRần TRung kiên

Cảm xúc 
Ngày Truyền thống 21/12/2020

Truyền thống Ngành điện năm nay
66 năm chẵn tràn đầy niềm vui
Sản xuất điện tăng không ngơi
Vận hành, truyền tải khắp nơi an toàn
Đổi mới chăm sóc khách hàng
Giảm tổn thất điện ngày càng tốt lên
Hoạt động xã hội đáng khen
Đi vào thực chất đứng tên tốp đầu
Ủng hộ xây trường vùng sâu
Nhân đạo hiến máu nối cầu giúp dân
Bão lũ không quản khó khăn
Lặn lội khắc phục thật nhanh an toàn
Phong trào văn hóa Công đoàn
Chăm lo quyền lợi bảo toàn công nhân
Tình cảm Điện với người dân
Ngày càng đồng thuận cái tâm yên bền
Sơ qua đôi nét kể trên
Chứng minh thành tích dày thêm từng ngày
Vinh quang thay đến hôm nay
Đảng và Nhà nước xét ngay tặng Ngành
Huân chương cao quý thành danh
Anh hùng lao động trao ngành Điện ta
Tin vui như một bài ca
Động viên lao động gần xa bội phần
Dẫu còn muôn nẻo khó khăn
Đang ở phía trước ta không quản gì
Tập đoàn ta quyết thực thi
Đoàn kết - Đổi mới khó thì cũng qua
Lãnh đạo trên dưới một nhà
Lắng nghe, thấu hiểu sẽ là thành công.

khương Thu TRang
Nguyên PCT CĐ Điện lực Việt Nam

Màu áo con yêu
Cả cuộc đời cha lam lũ vì con,
Chăn ấm đệm êm dành cho con tất cả,
Những nếp nhăn in hằn bao vất vả,
Đôi tay chai sần, chân vướng sẹo thời gian.
 
Ngày về hưu, cha khoe con chiếc áo sờn vai,
Màu cam bạc vì mưa nắng đã gội,
Mắt cha nhìn xa xăm, nơi đèn đường sáng rọi
Ướt nhoè theo... đôi mắt lệ long lanh.

Cha kể con nghe về mơ ước ngày xanh,
Muốn là anh lính hải quân hiên ngang rắn giỏi,
Nhưng cuộc đời lại rẽ sang trang mới,
Cha trở thành người thợ điện mặc áo cam!

“Đời công nhân, vất vả mà vẻ vang,
Cha tự hào nghề cha đã chọn lựa,
Dòng điện cha mang về từng bậc thềm, ô cửa
“Chân cứng đá mềm” đi dựng cột, kéo dây”

Cha biết không? Con yêu màu áo ấy,
Trên đỉnh cột cao kia, rực rỡ như ánh đèn,
Mỗi lần con hướng mắt nhìn lên,
Là một lần con tự hào, ngưỡng mộ!

Màu áo con yêu, màu áo người thợ,
Khoác lên mình, mơ ước nối nghiệp cha,
Đưa điện về tận biên giới, đảo xa,
Cho quê hương từng ngày đổi mới!

Những cột điện vươn cao vời vợi,
Dang cánh tay vượt núi, băng rừng,
Bàn chân người thợ chẳng nghỉ ngừng,
Đôi vai chẳng xá chi mưa nắng.

Nơi mỏ than vào ca đêm lấp lánh,
Những toà nhà cao rực rỡ, lung linh,
Là nhờ bàn tay những người thợ điện,
Tự hào thay, nghề con nối nghiệp cha!

nguyễn Thị Thu hà  
Điện lực thành phố Móng Cái
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EVnhanoi 

Chia sẻ với đồng bào miền Trung 
khắc phục hậu quả thiên tai

Ông Phùng Lê Dũng - chủ tịch công đoàn EVnhanoi trao tặng 
quà cho mẹ Việt nam anh hùng Văn Thị mem, 97 tuổi – Thôn 
nam giảng, xã Quảng Thái, huyện Phong điền, tỉnh Thừa 
Thiên huế.

Ông Lê ánh Dương – Phó Tổng giám đốc EVnhanoi trao vở 
cho các em học sinh trường trung học Phú Thanh , thôn Quy 
Lai, xã Phú Thanh.

100 bộ máy tính đã được lắp đặt tại các trường Thcs bị ngập 
trong nước nhiều ngày liền và nhiều đợt liên tục tại tỉnh Thừa 
Thiên huế.
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Chúc mừng năm mới
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