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“Trong năm 2019, tôi mong muốn toàn thể 
CBCNV, người lao động của ngành Điện tin 
tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của  Lãnh 
đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và gắn bó, 
đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm vượt qua 
các khó khăn, thách thức, đạt được những 
chỉ tiêu mà Tập đoàn đã đặt ra. Đồng thời 
góp phần sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, 
có lợi nhuận và đảm bảo đời sống cho CBCNV 
và người lao động.
Nhân dịp đón năm mới 2019 và đón Tết cổ 
truyền của dân tộc, thay mặt Lãnh đạo Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam xin được gửi tới toàn 
thể CBCNV, người lao động của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam cùng gia đình một năm 
mới mạnh khỏe - hạnh phúc - thành công - 
an khang - thịnh vượng”!

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy 
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

“Đón mừng Xuân Kỷ Hợi, tôi mong 
mọi người ủng hộ cao nhất những chủ 
trương vì sự phát triển của Tập đoàn 
và hy vọng một sự thành công trong 
năm 2019.
Nhân dịp Tết đến - Xuân về, tôi xin 
chúc toàn thể Cán bộ, Đoàn viên và 
người lao động của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam một năm mới an lành - 
thành công - Hạnh phúc”!

Đồng chí KhuấT Quang Mậu - Ủy viên BTV Đảng ủy 
Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Lời chúc mừng năm mới Kỷ Hợi

Năm 2018, với nhiều cảm hứng, cảm hứng là sáng tạo, là động lực phát triển, là 
mùa Xuân. Cảm hứng đầu tiên Bản tin đề cập tới tại cuộc họp về việc ban hành Chỉ 
thị của Ban Bí thư  về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa 
những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải 
tốt. Thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực. Đó là tiền đề 
lớn để Quốc gia thêm sinh khí vào năm mới.
Cảm hứng 5G, internet di động thế hệ thứ năm sẽ là nền tảng kết nối không dây toàn 
cầu, sẽ cho phép người sử dụng truy cập internet xuyên suốt mà không gặp các rào 
cản hay giới hạn nào về mặt không gian, thời gian. Thế hệ 5G này sẽ cho tốc độ truyền 
tải dữ liệu nhanh hơn khoảng 100 lần so với chuẩn 4G. 5G hứa hẹn sẽ là một ngành 
kinh doanh đầy triển vọng trong năm 2019.
Nguồn cảm hứng thứ ba Bản tin đề cập đó là biển người khi đội tuyển Việt Nam 
lần thứ 2 nhận cúp vàng Đông Nam Á. Nguồn cảm hứng đã giúp ta chiến thắng! 
Cảm hứng chính là chất men nuôi dưỡng làm nên sự sáng tạo đa dạng của các giá 
trị tinh thần.
Và chính những nguồn cảm hứng trên đã giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
biến thành giá trị các nguồn năng lượng để “thắp sáng niềm tin”. Năm 2018, EVN 
đã xác định chủ đề xuyên suốt “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” với tinh thần 
“người lao động là nguồn tài sản quý giá nhất”. Kết quả đạt được, tổng công suất 
nguồn 48.200MW; tổng chiều dài hệ thống lưới điện 500 - 220- 110kV trên 45.000 
km; sản lượng điện thương phẩm đạt trên 192,7 tỷ kWh; chỉ số tiếp cận điện năng 
của Việt Nam đã tăng vượt bậc, đứng vị trí 27 trên tổng số 190 Quốc gia; đứng thứ 
hai khu vực Asean. 
Năm 2019, EVN đã xác định chủ đề hoạt động: “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ 
thống điện và thị trường điện”. Chủ tịch Khuất Quang Mậu cho biết, Công đoàn Điện 
lực Việt Nam năm 2019 phải luôn đổi mới trong mọi hoạt động, sẽ bắt đầu từ những 
công việc cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích cho người lao động.
Cảm hứng từ xã hội, từ trong ngành là động lực, là mùa Xuân. 
Giao thừa đã điểm, chào năm mới, chúc bạn đọc mọi sự An Khang - Thịnh Vượng.

        Ban Biên Tập

Biến cảm hứng là động lực,  
là mùa Xuân

Thư Ban Biên Tập
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Ngày 13/1, đồng chí Dương 
Quang Thành - Bí thư Đảng ủy - Chủ 
tịch HĐTV EVN và đồng chí Trần Đình 
Nhân - Tổng Giám đốc EVN cùng 
đoàn công tác đã đến kiểm tra công 
trường xây dựng đường dây 500 kV 
Quảng Trạch - Dốc Sỏi, thuộc xã Lộc 
Bồn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Lãnh đạo cũng đã thăm hỏi, 
động viên, tặng quà và chúc Tết cán 
bộ, công nhân viên của các đơn vị 
quản lý dự án, tư vấn, thi công, giám 
sát trên công trường. Công đoàn Điện 
lực Việt Nam cũng thành lập 3 đoàn 
công tác tại khu vực miền Bắc, miền 
Trung và miền Nam để trực tiếp tới 
thăm hỏi tặng quà đoàn viên, người 
lao động tại các cơ sở khó khăn.

Ban Tuyên giáo (tổng hợp)

CáC Cấp Trong ngành Điện  
Quan TâM người lao Động  
Trong Dịp TếT Kỷ hợi 2019

Trong không khí đón mừng xuân Kỷ Hợi 2019, lãnh 
đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam và các đơn vị đã tổ chức các đoàn công tác 
trực tiếp tới các công trình trọng điểm, vùng sâu, vùng 
xa, vùng biên giới khó khăn của cả nước để thăm hỏi, 
động viên tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc. 

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Khuất Quang Mậu tặng quà và thăm 
hỏi Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang), Điện lực Vị Xuyên (PC Hà Giang) 
và Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình.

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Nguyễn Kim Thanh thăm hỏi tặng quà tết đơn vị miền Trung
Đồng chí Vũ Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt 
Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC thăm hỏi người lao động tại các 
Điện lực khó khăn. 
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Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân tặng quà thăm hỏi Tết công nhân 
xây dựng tại công trường đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi.

Đoàn công tác Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN Đỗ Đức Hùng tặng quà đơn vị miền Nam.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tặng quà chúc Tết người lao động trên công trường.

Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Khuất Quang Mậu tặng quà đoàn viên, người lao động Điện lực Hàm Yên (PC 
Tuyên Quang).
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Hiệu quả từ các phong trào 
thi đua

Nhằm hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ đề ra, dưới sự chỉ đạo của 
Công đoàn Điện lực Việt Nam, công 
đoàn các đơn vị trực thuộc đã phối hợp 
với chuyên môn phát động và duy trì 
nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các 
hình thức phong phú, đa dạng, như: Thi 
đua trong quản lý vận hành; Thi đua 
trong khối kinh doanh, chăm sóc khách 
hàng; Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ 
chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt 
Nam; Thi đua  chào mừng kỷ niệm 70 
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời 
kêu gọi thi đua ái quốc… Ngoài các 
phong trào thi đua theo chủ đề hằng 
năm, các đơn vị đã đẩy mạnh phong 
trào thi đua chuyên đề góp phần nâng 
cao năng suất lao động, cải thiện điều 
kiện làm việc, tiết kiệm chi phí, xây 
dựng nền nếp tại các đơn vị.

Thiết thực chào mừng Đại hội XII 
Công đoàn Việt Nam, thời gian qua, 
CBCNV ngành Điện đã tích cực thi đua, 
hoàn thành các công trình “Thay thế 
bánh xe công tác tổ máy H6”, “Nâng cấp 
hệ thống điều khiển, bảo vệ, tín hiệu và 

đo lường 8 tổ máy” của Công đoàn Công 
ty Thủy điện Hòa Bình; công trình “Trạm 
biến áp 220kV KCN Sa Đéc và đường 
dây đấu nối tỉnh Đồng Tháp” của Công 
đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam; 
công trình “Nâng cấp hệ thống điều khiển 
giám sát và đo lường Nhà máy Thủy điện 
Trị An” của Công đoàn Công ty Thủy 
điện Trị An. Trong đó, công trình “Xây 
dựng Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 
2 và đường dây đấu nối, tỉnh An Giang” 
được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 
Việt Nam gắn biển chào mừng Đại hội XII 
Công đoàn Việt Nam.

Năm 2018, toàn ngành có 1.688 giải 
pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hóa sản xuất, làm lợi trên 65,8 tỷ đồng. 
Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua 
xuất sắc cho Công đoàn Điện lực Việt 
Nam trong công tác triển khai, chỉ đạo 
phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” 
giải đoạn 2012 - 2017; tặng 25 bằng 
Lao động sáng tạo cho CNVCLĐ trong 
Tập đoàn; tặng “Giải thưởng Nguyễn 
Đức Cảnh” lần thứ III năm 2018 cho 7 
CNLĐ ngành Điện/70 CNLĐ toàn quốc 
đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu 
biểu trong lao động sản xuất, trong đó 

có 2 CNLĐ được Thủ tướng Chính phủ 
tặng bằng khen.

Đặc biệt, trong tám công trình trên 
cả nước được vinh danh tại Chương trình 
“Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những 
công trình” từ năm 1975 đến nay do 
Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, riêng EVN 
đã có hai công trình: Đường dây 500 kV 
Bắc - Nam và Nhà máy Thủy điện Hòa 
Bình. Nếu đường dây 500 kV Bắc - Nam 
được coi là kỳ tích của thế kỷ XX, giải 
quyết bài toán thiếu điện ở miền Trung, 
Tây Nguyên và miền Nam, thì Nhà máy 
Thủy điện Hòa Bình (với sản lượng điện 
sản xuất hàng tỷ kWh mỗi năm) đã giải 
quyết được tình trạng thiếu điện trầm 
trọng của đất nước trong những năm 
tháng vô cùng khó khăn khi đất nước vừa 
bước ra khỏi cuộc chiến tranh.

Cả hai công trình trên đều là những 
điển hình minh chứng cho ý chí, nghị 
lực, bản lĩnh, trí tuệ của người làm điện 
Việt Nam, đóng góp rất quan trọng vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Điều đó cũng minh chứng cho 
vai trò của Công đoàn trong việc tập 
hợp đội ngũ, tạo nên sức mạnh tinh 
thần, động viên trí tuệ và sức lực để làm 
nên những kỳ tích trong công cuộc xây 
dựng đất nước.

Những cá nhân tạo nên 
điểm nhấn

Để có được những phong trào thi 

đua đạt chất lượng, hiệu quả, không 
thể không kể đến vai trò của những hạt 
nhân đi đầu đã làm nên sức sống, sức 
lan tỏa mạnh mẽ của phong trào. 

Mới đây, tại lễ trao Giải thưởng 
Tôn Đức Thắng lần thứ 18 năm 2018 
do LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh phối hợp tổ 
chức, ngành Điện đã có hai CNLĐ vinh 
dự được nhận giải thưởng. Đó là anh 
Bùi Đức Thịnh - Phó Trưởng phòng 
Đầu tư xây dựng, Công ty Truyền tải 
điện 4 (Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia). Từ năm 2013 đến nay, anh 
Thịnh có 5 sáng kiến làm lợi hơn 64 tỷ 
đồng. Điển hình là sáng kiến Đề xuất 
giải pháp đúc trước 2/3 số lượng đoạn 
cọc bêtông cốt thép đại trà (142/213 
đoạn) ngay sau khi ép cọc thử (trước 
khi thí nghiệm cọc thử), rút ngắn thời 
lượng thi công hoàn thành 3 móng 
máy biến áp AT2 thuộc dự án Thay 
máy biến áp 500kV (AT1 & AT2) Trạm 
biến áp 500kV Phú Lâm được 25 ngày. 
Giải pháp này cũng được áp dụng cho 
3 móng máy biến áp AT1, tổng thời 
lượng thi công được rút ngắn là 50 
ngày (cho 6 móng), làm lợi cho EVN 
trên 50 tỷ đồng.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng trong 
thời gian qua, anh Trương Thái Sơn 
- Tổ phó Tổ quản lý lưới điện 1, Đội 
quản lý lưới điện, Công ty Điện lực 
Chợ Lớn (Tổng công ty Điện lực TP. 
Hồ Chí Minh) đã không ngừng trau dồi 

kiến thức để phát huy sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật. Anh Sơn có đến 18 sáng 
kiến mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn 
vị hàng tỉ đồng trong 9 năm qua và 
được các đồng nghiệp tôn vinh là “Vua 
sáng kiến” ở đơn vị. Bằng những kinh 
nghiệm và sự tìm tòi, sáng tạo, anh 
Sơn đã nghiên cứu và thay thế pin bằng 
ắc quy khô cho máy ép thủy lực. Kết 
quả, không những anh đã làm “sống” 
lại thiết bị mà còn làm cho năng suất 
lao động được tăng lên, cụ thể: Một pin 
mới sử dụng cho kềm ép thủy lực chỉ 
ép được từ 10 đến 15 lần ép/lần sạc, 
trong khi dùng ắc quy khô sẽ ép được 
từ 60 đến 70 lần/lần sạc, giúp cho anh 
em trong Tổ vận hành lưới điện thực 
hiện công tác được nhanh hơn, trả điện 
sớm cho khách hàng. Với những đóng 
góp, cống hiến cho ngành Điện và đất 
nước, anh Sơn đã vinh dự là 1 trong 
7 CNLĐ ngành Điện được Tổng LĐLĐ 
Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nguyễn 
Đức Cảnh năm 2018.

Để các phong trào thi đua do Công 
đoàn phát động ngày càng đạt hiệu quả 
cao, trong thời gian tới, các cấp Công 
đoàn Điện lực Việt Nam chủ động, tích 
cực phối hợp với chuyên môn tiếp tục 
đổi mới cách làm, cách thức động viên, 
khen thưởng, tránh phô trương, hình 
thức, lãng phí; khen thưởng kịp thời, đúng 
người, đúng việc, có tác dụng động viên, 
khuyến khích người lao động. n

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM: 

phong Trào Thi Đua Tạo nên

nét đẹp văn hóa  
của ngành Điện

Trong không khí 
hân hoan chuẩn bị 
đón chào năm mới, 
cùng với đoàn viên, 
người lao động cả 
nước thì hàng nghìn 
CBCNV ngành Điện 
trên khắp mọi miền 
tổ quốc cũng đang 
nỗ lực vượt gian khó 
duy trì dòng điện 
sáng, tích cực thi đua 
lập nhiều thành tích 
mừng Đảng, mừng 
Xuân. Những thành 
quả đó là kết tinh 
của mồ hôi, công sức, 
tâm huyết của đội 
ngũ CBCNV ngành 
Điện, tạo nên nét đẹp 
văn hóa của ngành 
Điện lực cách mạng 
Việt Nam.

= KhuấT Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam



8  Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 1+2/2019   9 Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 1+2/2019

Xuân 
Kỷ Hợi
Xuân 
Kỷ Hợi

 

 
 

 
 

 
 

 

06

07

08

09

11

10

01

02

03

04

05

Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Điện lực Việt Nam lần 
thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung 
dân chủ và trí tuệ. Đại hội đã bầu 37 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, 
phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt 
Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Công tác thu tài chính công đoàn thực hiện đúng quy định về chế độ 
tài chính, kế toán của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn, đảm bảo công 
khai, minh bạch, thực sự hướng về cơ sở theo kết quả kiểm tra tài chính 

của Kiểm toán Nhà nước về tài chính công đoàn năm 2017.

Tổ chức các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn năm 2018. Nổi bật đó là phong 
trào thi đua trong khối kinh doanh, chăm sóc khách hàng; Thi đua 
yêu nước chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Thi đua  
chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đã được Tổng 
Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát động.

Tập trung chăm lo lợi ích của đoàn viên, xây dựng 
 và củng cố mối quan hệ giữa đoàn viên và tổ  
chức Công đoàn. Công đoàn ĐLVN đã bám sát sự  
chỉ đạo của Tổng Liên đoàn LĐVN, Đảng ủy Tập đoàn  
có nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở; đảm bảo 
việc làm, thu nhập ổn định, các chế độ chính sách  
được thực hiện đầy đủ.

Tổ chức tốt các hoạt động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành 
động ATVSLĐ” năm 2018. Với chủ đề “Công đoàn vì lợi ích đoàn 
viên”, trong tháng công nhân đã suy tôn và biểu dương 547 CNLĐ 
giỏi với số tiền là 3,2 tỷ đồng; xét chọn 117 CNLĐ giỏi tiêu biểu toàn 
ngành để biểu dương trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền 
thống ngành Điện và 90 năm ngày Công đoàn Việt Nam vào năm 2019.

Hoạt động tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trong đó nổi bật là hoạt động tuyên 
truyền về Đại hội V Công đoàn ĐLVN, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; về tình hình sản xuất 
kinh doanh và sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn; phản ánh kịp thời tâm tư, 
nguyện vọng của CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa và ổn định.

Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho 
lao động nữ được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. 

Nổi bật đó là các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ 
phụ nữ; tổ chức đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho trên 700 cán 

bộ nữ ở các Tổng công ty. Năm 2018, Công đoàn Tổng 
công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh là doanh nghiệp đầu tiên 

của Việt Nam được cấp Chứng nhận Bình đẳng giới  
toàn cầu - EDGE Assess Certificate.

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh ngay sau Đại hội 
V, Công đoàn ĐLVN đã triển khai và hoàn thành công tác quy hoạch 
cán bộ nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, được Đảng ủy 
Tập đoàn và Tổng Liên đoàn phê duyệt. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn theo chủ đề 
“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” năm 2018 của EVN.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn các cấp, tăng cường kiểm 
tra việc thực hiện Điều lệ, công tác thu chi tài chính công đoàn; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, 
tố cáo của đoàn viên và người lao động. Kịp thời kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công 
đoàn ĐLVN có biện pháp nhắc nhở, khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại tại các đơn vị cơ sở.

Hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường, thực hiện hợp tác song phương 
truyền thống với 6 Công đoàn các nước đó là: Công đoàn Điện lực Hạt nhân Liên 
bang Nga; Công đoàn Điện lực Liên bang Nga; Công đoàn Điện lực Hàn Quốc; 
Công đoàn Điện lực Nhật Bản; Công đoàn Điện lực - Địa chất và Khai khoáng 
Mông Cổ; Công đoàn Điện lực Đài Loan.

hoạT Động nổi BậT 
Của Công Đoàn ĐlVn    năM 2018
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Tổ chức Hội nghị “Công đoàn trong công tác 
an toàn, vệ sinh lao động” với sự tham dự của 

hơn 300 đại biểu đến từ công đoàn các cấp 
trong Tập đoàn. Đây là hội nghị quan trọng 

thể hiện Vai trò của công đoàn trong việc tham gia 
điều tra tai nạn lao động và bảo vệ các quyền và lợi ích 

hợp pháp của công nhân và người lao động  về công tác này. 
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= lương nguyên - ĐắC Cường

Tham dự buổi Lễ có đồng chí 
Trịnh Đình Dũng - Uỷ viên 
Trung ương Đảng, Phó Thủ 
tướng Chính phủ; đồng chí 
Nguyễn Hoàng Anh - Uỷ viên 

Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các 
đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Hoàng Quốc Vượng và Đặng Hoàng An 
cùng đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối 
Doanh nghiệp Trung ương, Ban, Bộ 
ngành TW. 

Về phía EVN có Chủ tịch và các 
thành viên Hội đồng thành viên; các 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam; lãnh đạo các Tổng công ty và 
các đơn vị thuộc EVN.

Theo các Quyết định của Chủ tịch 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh 

Công Bố QuyếT Định Bổ nhiệM     Tổng giáM ĐốC Tập Đoàn 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV EVN cho ông  
Trần Đình Nhân.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao 
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc EVN cho ông Trần Đình Nhân.

Bà Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng 
ủy Khối DNTW trao Quyết định chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy EVN đối với ông 
Trần Đình Nhân.

Ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng Giám đốc EVN thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc EVN trong thời 
gian qua, ký biên bản bàn giao nhiệm vụ với ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN.

Ngày 3/1/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ công 
bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn và chỉ định Phó Bí thư 
Đảng ủy Tập đoàn đối với đồng chí Trần Đình Nhân - nguyên Chủ tịch 
kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí 
Trần Đình Nhân - Chủ tịch kiêm Tổng 
Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền 
Trung (EVNCPC) được bổ nhiệm chức 
vụ Thành viên Hội đồng thành viên, 
Tổng Giám đốc Tập đoàn ĐLVN kể từ 
ngày 28/12/2018; đồng thời đồng chí 
Trần Đình Nhân được Đảng ủy khối 
Doanh nghiệp Trung ương chỉ định làm 
phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ 
nhiệm, đồng chí Trần Đình Nhân, Tổng 
Giám đốc Tập đoàn bày tỏ, đây là niềm 
vinh dự lớn cho bản thân, nhưng đồng 
thời đi kèm trách nhiệm rất lớn với bao 
thách thức đang chờ phía trước. Với vai 
trò là người điều hành công việc hàng 
ngày của EVN, ông sẽ cùng các đồng 
chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội 
đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc 
sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm, 
quyết tâm cao nhất, khơi gợi tinh thần 
đoàn kết, dân chủ trong toàn Tập đoàn 
trên cơ sở tuân thủ đúng pháp luật và 
các quy định của Nhà nước để hoàn 

thành nhiệm vụ được giao; nỗ lực tối đa 
để vượt qua các thách thức phát triển 
Tập đoàn xứng đáng với lòng tin của 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân 
dân. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng 
mối quan hệ với các đối tác, khách 
hàng trong và ngoài nước mang đến lợi 
ích cho khách hàng sử dụng điện. EVN 
sẽ ứng dụng nhanh và sát hợp các công 
nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng lần 
thứ 4, đổi mới quản trị doanh nghiệp, 
tinh giản và nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, nâng cao năng suất, tiết kiệm 
chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh... Đồng chí Trần Đình Nhân 
cũng mong muốn được Ban Thường vụ, 
Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám 
đốc và toàn thể CB, CNVCLĐ trong Tập 
đoàn ủng hộ, tạo điều kiện trong thời 
gian tới để cá nhân hoàn thành tốt trọng 
trách, nhiệm vụ được giao. 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam Trần Đình Nhân sinh năm 1963; quê 
quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 
Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám 
đốc EVN, đồng chí Trần Đình Nhân đã trải 
qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các 

chức trách lãnh đạo quản lý trong ngành 
Điện lực (Phó Giám đốc, Giám đốc Ban 
Quản lý dự án Năng lượng nông thôn khu 
vực miền Trung; Phó Giám đốc Công 
ty Điện lực 3, kiêm nhiệm Phó Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Điện Miền Trung; Chủ tịch HĐQT 
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3; Chủ 
tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản 
Điện lực miền Trung; Phó Tổng Giám đốc 
Tổng công ty Điện lực miền Trung, kiêm 
nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 
CP Điện lực Khánh Hòa; Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công 
ty Điện lực miền Trung). n

Tổng giám đốc EVN 
cũng bày tỏ mong 
muốn Lãnh đạo Chính 
phủ, các Bộ, ngành tiếp 
tục quan tâm, chỉ đạo, 
hỗ trợ để EVN hoàn 
thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, để đảm 
bảo an ninh năng lượng 
cho đất nước.
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Nỗ lực bảo đảm đủ điện  
cho nền kinh tế

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh 
Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao và 
biểu dương cán bộ, công nhân viên 
và người lao động toàn Tập đoàn đã 
đoàn kết, nỗ lực lao động, khắc phục 
khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp 
phần quan trọng cùng cả nước thực 
hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2018.

Phó Thủ tướng khẳng định, năm 
2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ 
lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt 
là sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của 
Chính phủ, sự vào cuộc của người dân 
và doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng

“Trong kết quả chung của cả nước, 
có sự đóng góp rất quan trọng của EVN 
- đơn vị chủ lực trong ngành Năng lượng, 
có vai trò bảo đảm cung cấp điện năng 
cho phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt 
của người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Báo cáo EVN tại Hội nghị cho thấy, 
tuy gặp nhiều khó khăn nhưng EVN đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ điều phối, bảo đảm 
cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - 
xã hội và đời sống của nhân dân.

Năm 2018, EVN đã thực hiện nhiều 
giải pháp về kỹ thuật, về tài chính, bảo 
đảm công ty mẹ và các đơn vị đều có 
lãi. Lợi nhuận công ty mẹ ước đạt 900 tỷ, 
vượt kế hoạch; nộp ngân sách 20.170 tỷ 
đồng, tăng 3% so với năm 2017.

Chỉ tiêu tổn thất điện năng ước đạt 
6,9%, vượt chỉ tiêu đề ra (7,2%), vượt 
trước một năm so với lộ trình kế hoạch 
5 năm của Tập đoàn mà Chính phủ đã 
phê duyệt. Năng suất lao động đạt 2,18 
triệu kWh/người, tăng 11,0% so với 
năm 2017.

Công tác dịch vụ khách hàng của 
Tập đoàn cũng có nhiều chuyển biến 

tích cực, mức độ hài lòng của khách 
hàng được nâng cao. Năm 2018, Chỉ 
tiêu tiếp cận điện năng theo xếp hạng 
của Ngân hàng Thế giới tăng 37 bậc, 
vươn lên vị trí thứ 27 trong 190 quốc 
gia, nền kinh tế trên thế giới, đứng thứ 4 
khu vực ASEAN. Mức độ hài lòng khách 
hàng sử dụng điện bình quân toàn EVN 
năm 2018 đạt 8,1 điểm, tăng 0,14 điểm 
so với năm 2017.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã 
thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp điện 
cho nông thôn, miền núi, hải đảo. Đến 
nay, 100% số xã trên cả nước có điện; 
99,37% số hộ dân được sử dụng điện, 

Quan TâM Đời sống Công nhân, 
người lao Động ngành Điện
Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị 
tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 3/1/2019 tại Hà Nội.

trong đó số hộ dân nông thôn có điện 
đạt 99,05%.

EVN cũng đã tích cực tham gia các 
hoạt động hỗ trợ, an sinh xã hội và 
chung sức xây dựng nông thôn mới với 
tổng giá trị khoảng 175 tỷ đồng.

Là một doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ thiết yếu cho người dân, Phó 
Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu 
EVN phải đẩy mạnh cải cách, nâng cao 
chất lượng phục vụ người dân, doanh 
nghiệp.“EVN phải chủ động thực hiện 
các biện pháp giảm thời gian tiếp cận 
điện năng; tăng tí nh ổn định của toàn 
hệ thống, đặc biệt tại hộ tiêu thụ lớn… 
Minh bạch chi phí, giá thành, giá điện. 
Đặc biệt, phải phát huy truyền thống 
ngành Điện vì dân, phục vụ nhân dân”, 
Phó Thủ tướng nêu nhiệm vụ.

Quan tâm đến đời sống của 
công nhân, người lao động

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, 
Phó Thủ tướng yêu cầu EVN quan tâm 
đến đời sống của công nhân, người 
lao động ngành Điện; chủ động thăm 

hỏi người dân khu vực có dự án. Đồng 
thời, Tập đoàn cần triển khai các 
giải pháp phát triển nguồn nhân lực, 
thường xuyên chăm lo đời sống vật 
chất và tinh thần cho cán bộ, công 
nhân viên; thực hiện tốt các nhiệm vụ 
an sinh xã hội.

“Nhiệm vụ đặt ra cho EVN trong 
những năm tới là rất nặng nề, đòi hỏi toàn 

thể cán bộ, công nhân viên, người lao 
động của Tập đoàn phải chung sức, đồng 
lòng, phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa 
để thực hiện. Với truyền thống 65 năm 
xây dựng, phát triển và trưởng thành, tôi 
tin tưởng rằng nhất định EVN sẽ thực hiện 
thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2019”, Phó Thủ tướng nói.  

Ban Biên Tập

Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công nhân QLVH kiểm tra tại trung tâm điều khiển tự động hóa

Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể năm 2018
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Một năm cùng chuyên môn 
vượt khó

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ 
Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn 
ĐLVN cho biết: Năm 2018 là năm đầu 
tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội V, với 
nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 
đoàn; nâng cao nhiệm vụ đại diện bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, 
người lao động (NLĐ); thiết thực chăm 

lo lợi ích của đoàn viên và NLĐ, Công 
đoàn ĐLVN đã bám sát sự chỉ đạo của 
Đảng ủy Tập đoàn, Tổng LĐLĐ VN, tổ 
chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng 
về cơ sở.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng 
các cấp công đoàn đã phối hợp tốt với 
chuyên môn, động viên CNVCLĐ tổ 
chức các phong trào thi đua lao động 
sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu đề 
ra; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao phù hợp, tạo không khí vui tươi, 
phấn khởi, đoàn kết; chăm lo đời sống, 
thu nhập, việc làm cho người lao động, 
góp phần rất lớn vào hoàn thành các 
chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 
của các đơn vị và toàn Tập đoàn.

 Trong năm qua, công đoàn các 
cấp đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho 
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thiên 
tai lũ lụt là 5.118 lượt với số tiền 10,2 
tỷ đồng; thăm hỏi NLĐ làm việc ở vùng 
sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, sinh 
hoạt đi lại khó khăn là 209 đơn vị với 
số tiền là 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 
58 nhà Mái ấm công đoàn (tổng giá trị 
3,67 tỷ đồng) cho người lao động có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Toàn Tập đoàn đã đóng góp, ủng 
hộ trên 12 tỷ đồng cho các hoạt động 
an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm 
của EVN với cộng đồng, tiêu biểu như 
hỗ trợ cho bà con nhân dân tỉnh Hà 
Giang, Lai Châu bị thiệt hại do thiên 
tai lũ lụt với số tiền là 01 tỷ đồng (500 
triệu/1tỉnh); hỗ trợ bà con nhân dân 
huyện Chương Mỹ, Hà Nội số tiền 105 
triệu; bàn giao 01 nhà công vụ giáo 
viên miền núi tại tỉnh Quảng trị với 
số tiền xây dựng là 350 triệu đồng; 
CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn đã ủng 
hộ 10,728 tỷ đồng cho người nghèo 

= lương nguyên - Thu huyền

nâng Cao ChấT lượng 
hoạt động công đoàn cơ sở

ở các địa phương, các đơn vị ngoài 
ngành khó khăn. Cũng trong năm qua, 
tổ chức Công đoàn tham gia sâu sát 
vào việc tái cơ cấu, thực hiện thoái 
vốn tại các Công ty cổ phần theo kế 
hoạch của đơn vị; đảm bảo việc làm, 
thu nhập ổn định, các chế độ chính 
sách được thực hiện đầy đủ; quan hệ 
lao động hài hòa, ổn định.

Bên cạnh đó, căn cứ vào nhiệm vụ, 
kế hoạch sản xuất, kinh doanh của từng 
đơn vị và nội dung phát động thi đua của 
Tập đoàn và Công đoàn ĐLVN, các công 
đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp 
với chuyên môn lựa chọn các hình thức, 
biện pháp tổ chức phù hợp đem lại hiệu 
quả thiết thực, góp phần hoàn thành toàn 
diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 
năm 2018 của đơn vị và Tập đoàn. 

Năm 2019: Nâng cao  
chất lượng hoạt động  
công đoàn cơ sở

Để triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 
2019, đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ 
tịch Công đoàn ĐLVN cho biết: Cùng 
với chủ đề năm của Tập đoàn, Công 
đoàn Điện lực Việt Nam cũng triển khai 
chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động 
công đoàn cơ sở” với mục tiêu xuyên 
suốt hướng tới đoàn viên và NLĐ, vì sự 
phát triển bền vững của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam.

 Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 
mới như: Nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ công đoàn; nâng cao năng lực 
đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 
người lao động; phối hợp với chuyên 
môn, động viên CNVCLĐ đảm bảo vận 
hành, cung ứng đủ điện phục vụ cho 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; 
tham gia sắp xếp lao động tại các đơn 
vị thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, 
thoái vốn; nâng cao hiệu quả công tác 
an toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn 
hóa an toàn lao động tại nơi làm việc... 

Ngoài ra, Công đoàn các cấp sẽ chủ 
động phối hợp với chuyên môn đồng 
cấp tổ chức các phong trào thi đua để 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của Tập đoàn và Công đoàn ĐLVN, 
lập thành tích chào mừng 65 năm ngày 
Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 
(21/12/1954 - 21/12/2019) và 90 năm 
ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam 
(28/7/1929 - 28/7/2019).

Chủ động bám sát sự lãnh 
đạo của Tổng Liên đoàn, 
Đảng ủy Tập đoàn

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác 
năm của Công đoàn ĐLVN, đồng chí 
Dương Quang Thành, Bí thư Đảng uỷ, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn 
đã có bài phát biểu chỉ đạo, phân tích 
và làm rõ một số kiến nghị trong báo 
cáo để các Ban chuyên môn của Tập 
đoàn xem xét và đề xuất những ý kiến 
có lợi đối với người lao động trong Tập 
đoàn. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ 
tịch HĐTV nhấn mạnh những thách thức 
đặt ra trong năm 2019, đề nghị Công 
đoàn các cấp tiếp tục chủ động bám 
sát sự lãnh đạo của Tổng LĐLĐVN, 
Đảng ủy Tập đoàn; phối hợp chặt chẽ 
cùng chuyên môn hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và phát 
động thi đua thực hiện chủ đề năm về 
“Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống 
điện và thị trường điện”.

 Tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy 
Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi 

nhận và biểu dương những kết quả đạt 
được của Công đoàn ĐLVN trong năm 
2018. Trong đó, đã bám sát nhiệm vụ, 
kế hoạch của Tổng LĐLĐVN; tổ chức 
thành công Đại hội V Công đoàn ĐLVN, 
đây là đại hội điểm trong số các công 
đoàn ngành, các tập đoàn, tổng công 
ty. Nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ 
NLĐ được thực hiện xuyên suốt trong 
các hoạt động  thông qua việc góp ý 
quy chế, quy định nội bộ của ngành; 
đóng góp xây dựng dự thảo văn bản 
pháp luật liên quan. Công đoàn các đơn 
vị trực thuộc đã xây dựng Thỏa ước lao 
động tập thể có lợi cho người lao động, 
thực hiện đối thoại NLĐ, quan tâm NLĐ 
vùng sâu, vùng xa với kinh phí hàng 
chục tỷ đồng, hàng vạn NLĐ được thụ 
hưởng qua đó, khẳng định vai trò, vị trí 
của tổ chức Công đoàn.

 Đồng chí Ngọ Duy Hiểu yêu cầu, 
trong năm 2019, Công đoàn ĐLVN cần 
quan tâm triển khai 5 nhiệm vụ cơ bản: 
Cập nhật nội dung mới và triển khai cụ 
thể hoá Nghị quyết ĐH XII Công đoàn 
Việt Nam; tổ chức thiết thực các hoạt 
động 90 năm ngày Thành lập Công 
đoàn Việt Nam  và kỷ niệm 65 năm 
Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt 
Nam; tiếp tục đổi mới nội dung phương 
thức hoạt động công đoàn nhất là công 
đoàn cơ sở; đổi mới nâng cao chất 
lượng các phong trào thi đua và công 
tác khen thưởng; nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ công đoàn và công tác 
cán bộ công đoàn. n

Đây là chủ đề hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt 
Nam (ĐLVN) trong năm 2019, đã được phát động 
chính thức đến các công đoàn trực thuộc tại Hội nghị 
tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch 
năm 2019 diễn ra ngày 4/1, tại Thành phố Hà Nội.

Tại Hội NgHị, NHiều Cá NHâN, Tập THể Đã ĐượC  
ĐóN NHậN CáC HìNH THứC kHEN THưởNg:

- 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 
giai đoạn 2013 - 2018.

- 5 tập thể được nhận Cờ thi đua, 20 tập thể nhận Bằng 
khen của Tổng LĐLĐVN vì đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn 
vững mạnh năm 2018.

Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Khuất Quang Mậu tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể tại Hội nghị tổng kết năm 2018
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Đồng chí  Võ Tấn Cường, Trạm 220kV Bình Hoà,  
Truyền tải điện miền Đông 2 (Công ty Truyền tải điện 4):

phát huy dân chủ 
trong mọi hoạt động 

Khi nâng cao chất lượng CĐCS thì sinh hoạt công 
đoàn sẽ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. 
Những việc trọng tâm sẽ triển khai trong từng thời điểm  
thích hợp; dân chủ sẽ phát huy trong mọi hoạt động, 
trong các tiêu chí thi đua và các danh hiệu thi đua của 
cá nhân, tập thể. Các vấn đề thiết thực, các quyền lợi cơ 
bản, hợp pháp, chính đáng sẽ được nâng lên. Đoàn viên 
sẽ được tổ chức tập huấn, hội thảo về kỹ năng, nghiệp vụ 
và những chính sách, quy định mới; được cập nhật thông 
tin, kiến thức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn. 
Đây là một chủ đề rất cần thiết và quan trọng nhằm giúp 
CĐCS trưởng thành về mọi mặt.

nâng ChấT lượng    hoạT Động Công Đoàn 
Ý kiến Từ cơ sở

Có thể khẳng định, những thành tích chung đạt được của Công đoàn 
ĐLVN thời gian qua có sự đóng góp tích cực của công đoàn cơ sở 
(CĐCS) trên tất cả các mặt công tác. Bản tin Công đoàn ĐLVN xin 
ghi lại những chia sẻ, kinh nghiệm, cách làm hay từ các CĐCS.

Đồng chí phạM Thị Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn 
Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC): 

Cần bước chuyển mình 
 Tổ chức công đoàn có phát triển hay không được 

quyết định bởi chất lượng của hoạt động CĐCS nơi đó. 
Không ít CĐCS trong ngành còn gặp nhiều khó khăn, hạn 
chế trong hoạt động. Đơn cử như công tác bồi dưỡng 
cán bộ công đoàn chưa được đầu tư nhiều, việc giao lưu, 
học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị công đoàn khác còn 
hạn chế, ít được tham gia các buổi tọa đàm, giới thiệu, 
chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao 
chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Năm 2019, 
để tìm lời giải cho vấn đề trên, Công đoàn Điện lực Việt 
Nam đã lấy chủ đề là “Nâng cao chất lượng hoạt động 
của CĐCS” là tiêu chí hành động. Rất hy vọng với chủ đề 
này, các CĐCS sẽ có bước chuyển mình hơn nữa trong 
mọi hoạt động.

Đồng chí Đặng huy hoàng, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở  
Công ty Điện lực Trà Vinh: 

4 lưu ý cần thiết
 Để nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, theo tôi có 4 lưu ý sau: 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của 
cấp chính quyền, tạo điều kiện cho CĐCS hoạt động có hiệu quả. BCH 
CĐCS đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chế 
độ, chính sách đối với CNLĐ theo quy định. Thông qua công tác kiểm 
tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, có giải pháp phù hợp giúp công 
đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả. 

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận 
thức cho CNLĐ và người sử dụng lao động về những quy định của 
pháp luật lao động và pháp luật công đoàn; về vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, sự cần thiết phải có tổ chức Công đoàn để chăm lo bảo vệ lợi ích 
hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ; tổ chức các phong trào, hoạt động 
trong Công ty, đơn vị làm sao mang lại lợi ích thiết thực cho người lao 
động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng 
Công đoàn vững mạnh.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo chất lượng, 
thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, không ngừng đổi mới nội dung 
và hình thức hoạt động theo hướng hiệu quả và thiết thực và đối với 
CNLĐ để họ thấy rõ lợi ích khi tham gia tổ chức Công đoàn. 

Bốn là, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành CĐCS. 
Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành theo từng lĩnh vực được phân 
công phụ trách cần tiếp tục phát huy tính tích cực trong tham mưu, 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ; không ngừng học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, hiểu biết chính sách pháp luật. Trong 
công tác người cán bộ công đoàn phải nhiệt tình sáng tạo và linh hoạt, 
để hướng CĐCS hoạt động sát với thực tế.
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=ĐắC Cường

CáC Cá nhân xuấT sắC  
ĐượC Khen Thưởng Tại hội nghị 
Tổng KếT Công TáC năM 2018 
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trao Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân; trao 03 Cờ thi đua toàn 
diện, 03 Cờ thi đua Chuyên đề và 14 và Bằng khen toàn diện của Tổng 
LĐLĐVN cho 07 tập thể và 07 cá nhân; Công đoàn Điện lực Việt Nam đã 
trao 02 Cờ thi đua toàn diện cho các tập thể.

1. Đồng chí ngọ Duy hiểu - phó 
Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động 
Việt nam trao Cờ thi đua toàn diện 
và Cờ thi đua Chuyên đề Văn hóa, 
Thể thao của Tổng lĐlĐVn cho đại 
diện lãnh đạo các đơn vị.

2. Đồng chí ngọ Duy hiểu - phó 
Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động 
Việt nam trao Bằng khen toàn diện 
của Tổng lĐlĐVn cho đại diện 
lãnh đạo các đơn vị.

3. Đồng chí ngọ Duy hiểu - phó Chủ 
tịch Tổng liên đoàn lao động Việt 
nam trao Bằng khen toàn diện của 
Tổng lĐlĐVn cho các cá nhân.

4. Đồng chí Khuất Quang Mậu - 
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt 
nam trao Cờ thi đua toàn diện  của 
Công đoàn Điện lực Việt nam  cho 
đại diện lãnh đạo các đơn vị.

1

2 3

4
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thừa ủy quyền Thủ tướng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân của Công đoàn ĐLVN.
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nhỮng Con số    ấn Tượng năM 2018

Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn hoàn thành 
đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật năm 
2018, cụ thể: Điện sản xuất và mua đạt 212,9 tỷ 
kWh, tăng 10,36% so với năm 2017; điện thương 
phẩm đạt 192,93 tỷ kWh, tăng 10,47% so với năm 
2017; doanh thu bán điện đạt 340.500 tỷ đồng, 
tăng 15% so với năm 2017; tổn thất điện năng đạt 
6,9%, giảm 0,3% so với năm 2017. 

Lượt người lao động có hoàn cảnh khó khăn 
được Công đoàn thăm hỏi, trợ cấp với số tiền 
10,2 tỷ đồng. 

Đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 vạn đoàn 
viên trong Tập đoàn  tham dự Đại hội Công đoàn 
Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. 
Đại hội được tổ chức thành công tại Thủ đô Hà Nội 
trong 2 ngày 17-18/01/2018. 

Đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được 
thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với số tiền là 
3,28 tỷ đồng. 

Cán bộ nữ ở các Tổng công ty và đơn vị hạch toán 
phụ thuộc được tham gia chương trình đào tạo kỹ 
năng lãnh đạo do Tập đoàn tổ chức.

Công trình tiêu biểu của ngành Điện được tôn vinh tại 
Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những 
công trình” lần thứ XIV năm 2018 do Tổng Liên đoàn 
LĐVN tổ chức. Đó là công trình Đường dây 500 KV 
Bắc - Nam; công trình Thuỷ điện Hoà Bình. 

Cháu học sinh giỏi các cấp tại các đơn vị trong 
Tập đoàn được gặp mặt, khen thưởng với tổng 
số gần 8 tỷ đồng. 

năm 2018 năm 20187

25

547

1.521

250

2

Cá nhân tiêu biểu trong Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam được Tổng LĐLĐVN trao tặng Giải 
thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III. 

Nhà mái ấm Công đoàn được xét duyệt, 
trong đó thực hiện duyệt quyết toán được 48 
căn nhà với số tiền trên 2,8 tỷ đồng, đang 
hoàn thiện các thủ tục quyết toán 36 nhà với 
tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Bằng Lao động sáng tạo được Tổng Liên đoàn 
LĐVN công nhận cho công nhân lao động trong 
Tập đoàn với số tiền thưởng là 50 triệu đồng.

Giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hoá sản xuất trong toàn ngành Điện đã 
góp phần làm lợi trên 65,8 tỷ đồng. Số tiền 
thưởng cho các giải pháp, sáng kiến là trên 
2,8 tỷ đồng.

CNLĐ Giỏi tiêu biểu được Công đoàn ĐLVN suy tôn 
và biểu dương với số tiền thưởng là 3,2 tỷ đồng.

Đoàn viên ưu tú được Công đoàn các cấp giới 
thiệu cho Đảng, trong đó 886 đoàn viên được các 
Tổ chức cơ sở Đảng kết nạp đảng viên mới. 

Tỷ đồng là số tiền mà Công đoàn đã phối 
hợp với chuyên môn thực hiện các  hoạt 
động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực 
đóng góp cho cộng đồng.

5.118 

209

700

2.309

84

1.688 

174,6 
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= nguyên Văn

Dự và chỉ đạo Hội nghị có 
đồng chí Nguyễn Hữu 
Tuấn, Phó Bí thư thường 
trực Đảng uỷ Tập đoàn. 
Đồng chí Khuất Quang 

Mậu, uỷ viên BTV Đảng uỷ Tập đoàn, 

Chủ tịch Công đoàn ĐLVN chủ trì Hội 
nghị cùng các đồng chí trong Ban 
Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng 
chí uỷ viên Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn 
Điện lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 
2018-2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng 
chí Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công 
đoàn ĐLVN cho biết: Thực hiện Nghị 
quyết số 19-NQ/ĐU ngày 02/11/2018 
của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam về việc hợp nhất các 
Ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ 
Tập đoàn với các Ban chuyên môn theo 
Quy định 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 
của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-
HD/BTCTW ngày 5/10/2018 của Ban 
Tổ chức Trung ương. Được sự đồng ý 
của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam về việc giới thiệu đồng 
chí Lương Bá Thanh, uỷ viên Thường vụ 
Đảng uỷ Tập đoàn, Chánh Văn phòng 
kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ để 
Ban Chấp hành Công đoàn ĐLVN khoá 
V bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ, giữ chức danh Phó Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 
2018-2023. Đây là quan điểm chỉ đạo 
của Đảng, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 
đoàn trong việc nâng cao vai trò lãnh 
đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với 

Công Đoàn Điện lựC ViệT naM  
Bầu Bổ sung phó Chủ TịCh  
nhiệM Kỳ 2018-2023

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn 
và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
ngày 25/12/2018, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công 
đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tổ chức Hội nghị lần 
thứ 4 bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2013-2018.

tổ chức và hoạt động của tổ chức Công 
đoàn trong doanh nghiệp Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đồng chí uỷ viên 
Ban chấp hành Công đoàn ĐLVN đã 
cho ý kiến việc giới thiệu bầu bổ sung 
nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ và bầu chức danh Phó Chủ 
tịch Công đoàn ĐLVN khoá V theo đúng 
Điều lệ Công đoàn và các quy định của 
Tổng Liên đoàn. Các đồng chí trong 
Ban Chấp hành đã tiến hành bỏ phiếu 
bầu uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ viên 
Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó 
Chủ tịch Công đoàn ĐLVN. 

Với tỷ lệ số phiếu bầu cao (trên 
90%), đồng chí Lương Bá Thanh, Uỷ 
viên Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn, 
Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Ban 
Tuyên giáo Đảng uỷ đã trúng cử Uỷ viên 
Ban Chấp hành, uỷ viên Ban Thường 
vụ và Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN 
nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí 
Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư thường 
trực Đảng uỷ Tập đoàn; đồng chí Khuất 
Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN 
gửi lời chúc mừng đồng chí Lương Bá 
Thanh đã được các đồng chí trong Ban 
Chấp hành tín nhiệm bầu vào chức 
vụ mới, đồng thời tin tưởng với kinh 
nghiệm trong công tác Đảng, công tác 
quản lý của mình đồng chí Lương Bá 
Thanh sẽ đoàn kết với tập thể, nỗ lực 
hoàn thành trọng trách mà Ban Chấp 
hành Công đoàn ĐLVN khoá V tin tưởng 
giới thiệu; thực hiện tốt vai trò chăm 
lo bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên 
và người lao động, góp phần xây dựng 
và phát triển tổ chức Công đoàn vững 
mạnh trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí 
Lương Bá Thanh trân trọng gửi lời cảm 
ơn tới các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn Chủ tịch 
Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí 
ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn 
ĐLVN, đã tin tưởng bầu vào BCH, Ban 
Thường vụ và bầu giữ chức vụ Phó Chủ 
tịch Công đoàn ĐLVN khoá V, nhiệm kỳ 
2018-2023. n

Đồng chí Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V tại Hội nghị lần thứ 4 ngày 
25/12/2018.

Đồng chí Khuất Quang Mậu, thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn và BCH Công đoàn Điện lực Việt 
Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Bá Thanh được bầu vào uỷ viên BCH, uỷ viên Ban Thường vụ và 
Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN.

ĐồNg CHí LươNg Bá THaNH - pHó CHủ TịCH  
CôNg ĐoàN ĐiệN LựC ViệT NaM:

Sinh ngày 26/4/1974; quê quán Thành phố Thanh Hoá, 
tỉnh Thanh Hoá.

Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị: Thạc sỹ Quản lý 
kinh tế; Cử nhân Tiếng anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Từng kinh qua các chức vụ: phó ban Tổ chức, phó Ban 
Tuyên giáo Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng tỉnh Thanh Hoá; 
uVBCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam; uVBTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng 
Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam. 

Tại Hội nghị BCH ngày 25/12/2018 được bầu vào uỷ 
viên Ban Chấp hành, uỷ viên Ban Thường vụ và giữ chức 
danh phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN khoá V, nhiệm kỳ 
2018-2023.
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“Tết này khác hẳn cái Tết qua
Nhà mới, thềm gạch hoa, khách đến 

đến nhà
Nghĩa tình ngành Điện, sao nói hết
Tặng quà, tặng cả cái nhà to…”
Những câu thơ với cách gieo vần… 

tự do nhưng lại chứa chan nghĩa tình 
ấy tôi tình cờ nghe được trong một 
lần đi tặng nhà cho bà con. Chỉ trong 
năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVNSPC) đã trao 268 căn nhà 
tình nghĩa, tình thương; Công đoàn xây 
mới, sửa chữa 40 căn nhà cho cán bộ 
công nhân viên… Như vậy, với nỗ lực 
của ngành Điện, Tết Kỷ Hợi 2019 này, 
có hơn 300 gia đình được ăn Tết trong 
nhà mới. 

Món quà của cuộc đời
Những ngày cuối năm 2018 có lẽ là 

những ngày khó quên đối với gia đình 
anh Trần Đông Phương, công nhân 
Điện lực TP.Cao Lãnh (Công ty Điện 
lực Đồng Tháp). Gia đình anh chuyển 
về căn nhà mới. Vợ anh Phương bị suy 
thận mãn phải thường xuyên đi bệnh 
viện để điều trị, sức khỏe kém nên chị 
không làm được việc nặng. Mọi việc 
trong nhà và kinh tế gia đình, một mình 
anh gồng gánh. Không chỉ là một người 
chồng, người cha trách nhiệm, trong 
công việc, anh là một công nhân yêu 
nghề, luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm 
vụ. Với thái độ sống tích cực, chịu khó, 
ham làm, anh dành dụm mua được 
mảnh đất nhỏ của một người hàng 
xóm tốt bụng với giá rẻ. 

“Mua đất được rồi, nhưng xây nhà 
thì khó quá”, anh Phương bộc bạch 
và xúc động cho biết, “nếu không có 

đình ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam 
được EVN SPC trao tặng nhà tình nghĩa, 
tình thương trong năm 2018. Ông 
Nguyễn Văn Hợp - Tổng Giám đốc kiêm 
Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNSPC - 
chia sẻ: “Đi nhiều, gặp nhiều mới biết 
bà con mình còn rất vất vả. Trong khả 
năng của mình, 22.000 cán bộ, công 
nhân viên EVNSPC sẽ tiếp tục đóng góp 
để chia sẻ khó khăn, để bà con có được 
một chỗ ở đàng hoàng”.

Tặng nhà cho bà con cũng là việc làm 
thiết thực mà EVNSPC thực hiện nhiều 
năm qua, cụ thể hóa phong trào “Cả nước 
chung tay vì người nghèo - không để ai bị 
bỏ lại phía sau”. Mục tiêu của đơn vị là 
mỗi năm xây dựng từ 200 căn nhà trở lên. 
Kết quả giai đoạn 2016-2018, EVNSPC 

đã đóng góp 32,4 tỷ đồng xây dựng 675 
căn nhà tình nghĩa, tình thương cho gia 
đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn 
về nhà ở trên địa bàn.

Ông Lê Xuân Thái - Chủ tịch CĐ 
EVNSPC cho biết thêm, chương trình 
nhà Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) được 
CĐ Tổng công ty triển khai thực hiện từ 
năm 2006 đã và đang trở thành một hoạt 
động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể 
hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương 
ái được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ 
trong toàn đơn vị đồng tình hưởng ứng. 
Đến nay, chương trình đã trở thành người 
bạn đồng hành với mỗi hộ gia đình, góp 
phần tạo dựng niềm tin, hiện thực hóa 
những ước mơ an cư, lạc nghiệp của 
người lao động gặp nhiều khó khăn về 

nhà ở. Từ năm 2006 đến nay, CĐ Tổng 
công ty đã thực hiện được 340 căn nhà 
MÂCĐ; riêng giai đoạn 2016-2018, Mỗi 
năm thực hiện khoảng 40 căn nhà với 
tổng chi phí 2,4 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh chương trình MÂCĐ, những 
CBCNV chưa đạt tiêu chí nhận nhà, 
nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì 
nhiều đơn vị mà điển hình như Công ty 
Điện lực Bạc Liêu đã ban hành quy định 
tiêu chuẩn và trình tự thực hiện hỗ trợ 
nhà đồng nghiệp. Hàng năm đã giúp 
cho trên 10 CNVCLĐ có ngôi nhà khang 
trang và an tâm công tác, với kinh phí hỗ 
trợ từ 25 - 50 triệu đồng/căn nhà. n

= lê TuyếT

sự hỗ trợ của Công đoàn (CĐ), chắc 
gia đình tôi sẽ tiếp tục ở nhà thuê như 
22 năm qua”. Căn nhà được xây dựng 
trên nền đất rộng khoảng 44m2, vách 
tường, nền lót gạch men với tổng kinh 
phí 165 triệu đồng, trong đó CĐ Điện 
lực Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, 
phần lại do gia đình đóng góp.

Từ Nam Định vào Bình Phước làm 
kinh tế mới, bà Lê Thị Yến có một người 
con trai, bà dựng vợ cho con nhưng 
người con bỏ nhà đi để lại cho bà và 
con dâu 3 đứa nhỏ đang tuổi ăn học. Ở 
tuổi “thất thập cổ lai hy”, bà vẫn xin đi 
quét rác ngoài chợ để phụ với con dâu 
nuôi cháu. Với hoàn như thế bà và con 

dâu chẳng bao giờ dám mơ có được 
một căn nhà đàng hoàng. Thế nhưng, 
năm 2018, bà đã có nhà. Căn nhà mới 
của bà Yến được xây với kinh phí hơn 
70 triệu đồng. Ngoài 50 triệu đồng do 
EVNSPC hỗ trợ, Quỹ Vì người nghèo tại 
địa phương vận động bà con hỗ trợ gia 
đình 13 triệu đồng, UBND thị trấn Thanh 
Bình vận động thêm 8,8 triệu đồng. Nói 
về cái Tết trong căn nhà mới, bà phấn 
khởi chia sẻ, căn nhà là món quà lớn 
nhất mà cuộc đời dành cho bà, bù đắp 
cho những cực nhọc bấy lâu.

Sẻ chia và lan tỏa
Gia đình bà Yến là 1 trong 268 gia 

Năm 2018, EVNSpC đã tổ chức nhiều chương trình an sinh 
xã hội như vận động CNVCLĐ đóng góp Quỹ tương trợ 
xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với số tiền 2,54 tỷ 
đồng; Quỹ Vì người nghèo của địa phương và Trung ương 
là 6,5 tỷ đồng; thăm hỏi và tặng quà 46 Bà Mẹ Việt Nam 
anh hùng với số tiền 163 triệu đồng; xây dựng, sửa chữa 
40 nhà MâCĐ với số tiền 2,4 tỷ đồng; thăm hỏi 150 tập 
thể và gần 1.000 cá nhân ở vùng sâu, vùng xa và CBCNV 
khó khăn với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng…

trong nhà mớiĂn Tết 
Tặng nhà tình nghĩa, tình thương cho bà con ở Bình Phước. Ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

EVNSPC thăm hỏi gia đình bà Cơ Liêng K’SRang (dân tộc K’Ho, xã Đạ Long, 
huyện Đam Rông) trong căn nhà cũ.

Bà Cơ Liêng K’SRang (dân tộc K’Ho, xã Đạ Long, huyện Đam Rông) xúc động
khi nhận nhà mới.

Bà Lê Thị Yến xúc động, chia sẻ niềm vui khi được 
nhận nhà mới.
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= Vĩnh phúC

“an cư, lạc nghiệp” 
câu nói ấy đã ăn 
sâu vào tiềm thức 
của con người 
Việt Nam từ thuở 

nào,thế nhưng không phải ai cũng có 
thể thực hiện được ước mơ đó. Có mặt 
trong Lễ khánh thành gắn biển những 
căn nhà mang tên “Mái ấm công đoàn 
- MÂCĐ” lần này mới thấy được tính 
nhân văn sâu sắc từ Quỹ tương trợ xã 
hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
mang đến. Từng viên gạch, mái tôn, 
sắt, thép,… được xây dựng hôm nay đã 
và đang mang hơi ấm của trên 106.000 

niềM Tin Và TráCh nhiệM
M ái ấm công đoàn 

Lập thành tích chào mừng 64 năm kỷ niệm Ngày truyền thống ngành 
Điện Việt Nam và Tháng Tri ân khách hàng sử dụng điện năm 2018, 
từ 18- 21/12, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh 
thành và gắn biển nhà “Mái ấm công đoàn” cho 13 đoàn viên có 
hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại Bình Phước, Long An, Trà Vinh, An 
Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Công ty lưới điện Cao thế miền Nam. 

CNVCLĐ ngành Điện tự nguyện đóng 
góp 1 ngày lương để những CNVCLĐ 
ngành Điện có hoàn cảnh khó khăn về 
nhà ở có thêm kinh phí để xây dựng nhà 
“MÂCĐ”. Kết quả đạt được ngày hôm 
nay đã thể hiệnsự phối hợp nhịp nhàng 
giữa chuyên môn và công đoàn các 
cấp nhằm chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho người lao động (NLĐ), để 
NLĐ thật sự an tâm trong công tác và 
càng tin tưởng vào tổ chức công đoàn. 
Từ việc nắm bắt thông tin, hoàn cảnh 
gia đình của từng đoàn viên đến việc tổ 
chức lấy ý kiến của tập thể CNVCLĐ và 
tổ chức khảo sát để hoàn thiện 1 bộ hồ 
sơtrình Công đoàn Điện lực Việt Nam ra 
quyết định hỗ trợ. Và từ đây, các anh, 
chị lại tiếp tục triển khai hợp đồng xây 
dựng, tổ chức giám sát quá trình thi 
công, quyết toán nghiệm thu công trình 
và tổ chức Lễ gắn biển. 

Thay mặt Lãnh đạo và Công đoàn 
Điện lực Việt Nam, ông Đỗ Đức Hùng - 
Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt 

Nam đánh giá cao vai trò, trách nhiệm 
của cán bộ công đoàn các cấp cũng 
như cảm ơn chính quyền địa phương đã 
tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ 
chức triển khai xây dựng nhà “MÂCĐ”. 
Với tính nhân văn sâu sắc của chương 
trình từ Quỹ Tương trợ - xã hội, Tập 
đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam 
mong muốn góp phần nhỏ bé cùng địa 
phương thực hiện tốt chủ trương xóa đói, 
giảm nghèo góp phần xây dựng nông 
thôn mới theo chủ trương của Chính 
phủ. Cũng trong đợt này, ông Đỗ Đức 
Hùng đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho 
những CNVCLĐ có nhà “MÂCĐ” phát 

huy những thành tích đạt được, tiếp tục 
phấn đấu học tập để nâng cao trình độ 
nghiệp vụ và nghiêm túc chấp hành các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước.

Là những cán bộ công đoàn đang 
công tác tại các tỉnh phía Nam, chúng 
tôi thật sự tâm đắc và xúc động khi 
những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn 
về nhà ở có được 1 ngôi nhà mang hơi 
ấm tình người, tình đồng nghiệp như 
hôm nay. Hạnh phúc thật sự sẽ đến khi 
cả gia đình cùng sum họp và tận hưởng 
hương vị ngọt ngào trong căn nhà mới 
trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019. n
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Tổng số lao động của 
EVNHCMC hiện là 6.895 
người, trong đó nữ là 
1.130 người chiếm tỷ 
lệ 16,39%. Tỷ lệ lao 

động nữ giữ vai trò lãnh đạo từ cấp phó 
trưởng phòng đơn vị trở lên là 17% và 
tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành 
Công đoàn cơ sở trở lên là 38%. 

Từ hơn 10 năm trước, EVNHCMC 
đã triển khai nhiều công tác liên quan 
đến bình đẳng giới (BĐG) như thành lập 
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) có 

chương trình hành động hàng năm với 
các chỉ tiêu cụ thể về việc làm, đào tạo, 
quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ không 
phân biệt giới tính. Ban nữ công Công 
đoàn EVNHCMC luôn được tạo điều 
kiện để triển khai các chương trình hoạt 
động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người lao động đặc biệt 
là lao động nữ; nâng cao năng lực và 
vai trò của nữ, đảm bảo nữ CNVCLĐ 
được tham gia bình đẳng vào các hoạt 
động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao tại cơ quan cũng như hoàn 

thành tốt chức năng của mình tại gia 
đình. Trong công tác quy hoạch cán bộ 
hàng năm của các cấp và các tổ chức 
đoàn thể, tỷ lệ thành viên nữ luôn đạt 
chỉ tiêu từ 25 - 30%.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội V 
Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 
2018 - 2023 về nâng cao chất lượng 
công tác nữ, Công đoàn EVNHCMC 
đã tổ chức tập huấn cho toàn thể Ban 
chấp hành công đoàn các cấp và tất cả 
cán bộ nữ phụ trách công tác nữ công 
tham dự buổi tập huấn chuyên đề về 
công tác nữ để hướng dẫn cách thức 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công 
tác nữ, giải pháp thực hiện và các quy 
định liên quan đến kinh phí hoạt động 
nữ công... Hàng năm, các Ban nữ công 
của các công đoàn cơ sở cũng dựa trên 
kế hoạch hoạt động nữ công và dự toán 
kinh phí hoạt động Ban nữ công Tổng 
công ty để xây dựng kế hoạch cho đơn 
vị mình và trình lãnh đạo duyệt để có 
thêm nguồn hoạt động tại đơn vị. 

Với một ngành mang tính đặc thù, 
nặng về kỹ thuật như ngành Điện, có 
được kết quả hoạt động như trên là 
nhờ vào sự quan tâm các cấp ủy đảng, 
chính quyền với các cấp công đoàn. 
Theo đó, hầu hết các quyết định, các 
văn bản và chính sách của EVNHCMC 

luôn quan tâm đến bình đẳng giới; các 
chương trình, kế hoạch hoạt động nữ 
công luôn được xem xét thông qua và 
bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện. Lực 
lượng cán bộ nữ công rất nhiệt tình, 
tâm huyết, có uy tín và kịp thời nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng người lao động để 
tham mưu, đề xuất những vấn đề liên 
quan đến đời sống, việc làm và nhu cầu 
của lao động nữ. Đến nay, môi trường 
làm việc trong Tổng công ty đạt được 
tối ưu, bình đẳng cho cả nam và nữ; cơ 
hội phát triển, thăng tiến giữa nam và 
nữ bảo đảm công bằng; năng suất lao 
động được cải thiện, tạo môi trường làm 
việc lành mạnh, hài hòa.

Thực hiện chỉ đạo của EVN giao 
Tổng công ty triển khai thí điểm đánh 
giá chứng chỉ EDGE và được sự hỗ trợ 
tư vấn của Hiệp hội Mạng lưới doanh 
nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền 
năng phụ nữ (VBCWE), Tổng công ty 
đã tổ chức Hội thảo giới thiệu về chứng 
chỉ EDGE, giải thích quá trình, nội dung 
và phương pháp khảo sát đánh giá để 
được cấp chứng chỉ EDGE. Tổng công 
ty đã rà soát tất cả nội quy lao động, 
các quy chế, quy định có liên quan 
đến lao động nữ để tuyên truyền, phổ 
biến đến toàn thể CNVCLĐ biết và trả 
lời bảng hỏi khảo sát dành cho toàn thể 

người lao động và bảng khảo sát liên 
quan các quy định, chính sách đang áp 
dụng tại Tổng công ty. Sau khi có kết 
quả khảo sát từ 2 phía người lao động 
và Tổng công ty, đơn vị kiểm toán độc 
lập là Công ty Flocert vào làm việc kiểm 
tra hồ sơ về tính xác thực của kết quả 
khảo sát người lao động và hồ sơ chứng 
minh cho nội dung trả lời 29 câu hỏi 
trong bảng khảo sát liên quan các quy 
định, chính sách đang áp dụng tại Tổng 
công ty. Kết thúc đánh giá, Tổng công 
ty phải cung cấp cho đơn vị đánh giá 
chương trình hành động để khắc phục 
nêu rõ những nội dung cần khắc phục, 
nhân sự, kinh phí, thời gian thực hiện 
khắc phục và được đơn vị đánh giá xem 
xét thông qua mới được cấp chứng chỉ 
EDGE với thời gian hiệu lực 2 năm.

Dù được đơn vị đánh giá nhận xét dựa 
vào kết quả khảo sát từ người lao động, 
EVNHCMC có rất nhiều chính sách có 
lợi cho lao động nữ phát triển, tuy nhiên 
tài liệu chứng minh không được đơn vị 
đánh giá chấp thuận. Để tiếp tục triển 
khai thực hiện đánh giá chứng chỉ EDGE 
đạt ở cấp cao hơn tại các đơn vị thành 
viên trong EVN, một số nội dung cần 
xem xét, gồm: Hệ thống văn bản, quy 
định, quy chế được ban hành cần sự rõ 
ràng, cụ thể trong câu chữ về việc thực 

thi bình đẳng giới giữa lao động nam và 
nữ; công tác quy hoạch cán bộ nguồn 
ngoài việc thực hiện theo quy định của 
EVN cần liên kết chặt chẽ đến điểm số 
KPIs và bảng thành tích vượt bậc của cá 
nhân được quy hoạch; xây dựng chương 
trình huấn luyện kèm cặp cho cán bộ từ 
cấp lãnh đạo đến nhân viên nghiệp vụ; 
chương trình đào tạo, hòa nhập lại môi 
trường làm việc đối với lao động nữ gián 
đoạn công tác do nghỉ thai sản; công tác 
tuyên truyền quy định, quy chế, chính 
sách liên quan đến quyền lợi người lao 
động công khai rộng rãi và phải được 
nhắc lại tuần hoàn theo chu kỳ tháng/
quý/năm, nội dung tuyên truyền sử dụng 
hình ảnh trung tính, có sự tham gia của 
các giới… Tất cả những công tác đã 
thực hiện phải có văn bản cụ thể chứng 
minh kèm theo và trong thời kỳ thực hiện 
đánh giá chứng chỉ EDGE.

Chứng chỉ EDGE thể hiện sự phấn đấu 
của EVNHCMC trong việc không ngừng 
hoàn thiện mình, thể hiện trách nhiệm 
với xã hội, người lao động đặc biệt là lao 
động nữ. Tập thể lao động nữ EVNHCMC 
tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập, 
rèn luyện nâng cao trình độ, phát huy 
năng lực làm việc vì sự phát triển của 
phụ nữ để cống hiến nhiều hơn nữa cho 
Tổng công ty và cho xã hội. n

= lê Thị luyến - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC

Bình đẳng giới

Vào giữa tháng 11/2018, Tổng công ty Điện 
lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là 
đơn vị đầu tiên trong EVN và là 1 trong 3 
doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được nhận 
chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu (EDGE). 

ĐỂ pháT TriỂn Bền VỮng 
Ông Johan Tideman, chuyên gia bình đẳng giới của Công ty EDGE Strategy truyền tải những thông tin về chứng chỉ EDGE tại buổi 
đào tạo.
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năm 2018, Công đoàn EVNCPC  
đã phối hợp với chuyên môn 
ban hành lại Quy chế đãi ngộ 
đối với NLĐ nghỉ trước tuổi. 
Tổng công ty đã giải quyết 

cho 116 trường hợp nghỉ trước tuổi với tổng 
số tiền đãi ngộ theo quy chế là 16,125 tỷ 
đồng.

Nhân dịp “Tháng Công nhân 2018”, Công 
đoàn EVNCPC đã thăm hỏi, tặng quà CBCNV 
đang làm việc ở vùng xâu, vùng xa và trích 
Quỹ Tương trợ xã hội thăm hỏi 32 cơ sở với số 
tiền 160 triệu đồng; trích kinh phí công đoàn 
thăm 70 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn với 
số tiền 140 triệu đồng. 

Với tinh thần tương thân tương ái, Công 
đoàn Tổng công ty đã phối hợp chuyên môn 
kêu gọi CBCNV đóng góp, hỗ trợ những đồng 
nghiệp không may bị tai nạn lao động, rủi ro 
với số tiền gần 1,2 tỷ đồng; đồng thời, đề 
nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 28 
trường hợp CBCNV bị tai nạn lao động và ốm 
nặng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 142 
triệu đồng. Tổng công ty cũng đã trích các 
quỹ, trợ cấp cho 561 CNVCLĐ có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 1 tỷ đồng, 
các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi 
1.625 CNVCLĐ bị ốm đau với số tiền gần 2,3 
tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng 
Mái ấm Công đoàn, Công đoàn Tổng công ty 
đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị Công đoàn Điện lực 
Việt Nam hỗ trợ cho 10 CBCNV có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 
570 triệu đồng.

Công đoàn Tổng công ty đã tập trung chỉ 
đạo công đoàn các cấp tuyên truyền kết quả 
Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V 
(nhiệm kỳ 2018 - 2023); tuyên truyền, vận 
động đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ 
chức Công đoàn Việt Nam” do Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam phát động; cuộc thi 
viết “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện” do 
Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động…

Bên cạnh đó, Công đoàn EVNCPC 
thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ 
công nhân viên đóng góp, thăm hỏi, phụng 

dưỡng chu đáo 27 Mẹ Việt Nam anh hùng; 
thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; 
đóng góp quỹ tương trợ xã hội; ủng hộ xây 
dựng nhà tình nghĩa và tham gia tích cực 
vào các hoạt động xã hội khác do ngành và 
địa phương phát động.

Về công tác kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra 
(UBKT) Công đoàn Tổng công ty đã thực hiện 
kiểm tra hoạt động 5 Công đoàn cơ sở trực 
thuộc và 2 cuộc kiểm tra đồng cấp. 

Trong công tác nữ công, Công đoàn 
EVNCPC đã chỉ đạo Ban nữ công Tổng công 
ty xây dựng chương trình công tác, đồng thời 
hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm công 
tác nữ công năm 2018 để các công đoàn cơ 
sở căn cứ thực hiện. 

Đặc biệt, trong năm 2018, Công đoàn 
EVNCPC đã hoàn thành kỷ yếu Đại hội 
Công đoàn Tổng công ty khóa X (nhiệm kỳ 
2017 - 2022); tổ chức thành công Hội thao 
CNVCLĐ Tổng công ty lần thứ XIII (từ ngày 
18-21/6/2018), với sự tham gia của 730 đoàn 
viên đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc; 
phối hợp chuyên môn tổ chức xét chọn, trao 
giải các tác phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tác 
ca khúc về EVNCPC.

Ngoài ra, Công đoàn Tổng công ty đã 
phối hợp chuyên môn tổ chức các phong trào 
thi đua đạt hiệu quả, xây dựng tổ chức Công 
đoàn các cấp vững mạnh toàn diện.

Ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Công 
đoàn EVNCPC cho biết, năm 2019, hoạt động 
công đoàn các cấp cần nỗ lực phấn đấu, bám 
sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: 
Phối hợp với chuyên môn động viên CBCNV, 
đoàn viên ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2019 
do EVN giao; tham gia giám sát thực hiện các 
chế độ, chính sách, chăm lo đời sống cho 
đoàn viên, NLĐ; kiểm tra việc thực hiện quy 
chế dân chủ ở cơ sở, công tác an toàn vệ sinh 
lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp; tiếp tục hoàn thiện chương trình 
Eoffice cho Văn phòng Công đoàn; phối hợp 
thực hiện các phong trào thi đua toàn diện, thi 
đua chuyên đề; triển khai chuyên đề chăm lo 
điều kiện ăn nghỉ cho người lao động tại các 
điện lực vùng sâu, vùng xa... n

= lê hải

CÔNG ĐOÀN TổNG CÔNG Ty ĐIỆN LỰC MIềN TruNG:

Chỗ dựa và động lực  
của người lao động

Năm 2018, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền 
Trung (EVNCPC) đã phối hợp với chuyên môn chăm 
lo đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người 
lao động (NLĐ), đồng thời tổ chức tốt các phong 
trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên CBCNV, đoàn 
viên phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong 
năm 2018, Công 
đoàn EVNCpC đã 
hoàn thành kỷ yếu 
Đại hội Công đoàn 
Tổng Công ty khóa 
X (nhiệm kỳ 2017 
- 2022); tổ chức 
thành công Hội 
thao CNVCLĐ Tổng 
công ty lần thứ 
Xiii (từ ngày 18-
21/6/2018), với sự 
tham gia của 730 
đoàn viên đến từ 
các Công đoàn cơ 
sở trực thuộc; phối 
hợp chuyên môn tổ 
chức xét chọn, trao 
giải các tác phẩm 
đạt giải Cuộc thi 
sáng tác ca khúc 
về EVNCpC.



32  Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 1+2/2019   33 Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 1+2/2019

Xuân 
Kỷ Hợi
Xuân 
Kỷ Hợi

Ông Phùng Văn Sinh - Bí thư Đảng 
ủy, Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tổng 
công ty nêu bật cam kết và giao nhiệm 
vụ cho các đơn vị (Ban quản lý Dự 
án Nhiệt điện 3 và Công ty Nhiệt điện 
Duyên Hải) trong công tác quản lý vận 
hành nhà máy đảm bảo an toàn, ổn 
định, chấp hành đúng các quy định về 
pháp luật bảo vệ môi trường và mang 
lại hiệu quả kinh tế cao nhất, thực hiện 
nghiêm đầy đủ nghĩa vụ thu nộp ngân 
sách, đảm bảo hài hòa giữa lợi nhuận 
của Doanh nghiệp với lợi ích của địa 
phương, thực hiện tốt nhiệm vụ Chính 
Phủ giao “Bảo đảm đủ điện cho phát 
triển Kinh tế xã hội khu vực miền Nam”.  
Trong thời gian tới, tiếp tục nghiên cứu 
đổi mới phương thức hoạt động, đẩy 
mạnh hơn nữa việc phối hợp với chính 
quyền giải quyết tốt các hoạt động an 
sinh xã hội trên địa bàn. n

= nguyễn Kiên Cường

Hệ thống sân quần vợt 
đưa vào sử dụng đợt 
này, gồm 2 mặt sân 
được thiết kế, thi công 
với chất lượng cao, hệ 

thống chiếu sáng, lưới bảo vệ đảm bảo 
phục vụ tốt nhất nhu cầu rèn luyện thi 
đấu, với tổng mức đầu tư trên 1,4 tỷ 
đồng từ nguồn hỗ trợ chủ yếu từ Công 
đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn 
Tổng công ty Phát điện 1. Phát biểu tại 
Lễ khánh thành, đồng chí Trần Doãn 
Thành - Ủy viên BCH Công đoàn Điện 
lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng 
công ty Phát điện 1 cảm ơn sự quan tâm 
tạo điều kiện của Công đoàn Điện lực 
Việt Nam, Lãnh đạo chuyên môn Tổng 
công ty và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 
trong việc đầu tư cơ sở vật chất chăm lo 
đời sống người lao động. Đồng chí giao 
nhiệm vụ cho Công đoàn Công ty Nhiệt 
điện Duyên Hải tổ chức khai thác quản 
lý cơ sở vật chất một cách có hiệu quả, 
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 
động thiết thực chăm lo, cải thiện đời 
sống của người lao động.

Cùng ngày, tại khuôn viên Khu Quản 
lý vận hành Công ty Nhiệt điện Duyên 
Hải đã diễn ra chương trình “Nghĩa tình 
Duyên Hải”. Nhân dịp này, Tổng công 
ty Phát điện 1 tổ chức trao 114 phần 
quà với tổng giá trị trên 200 triệu đồng 
tới các hộ gia đình chính sách, các 
hộ gia đình khó khăn địa bàn xã Dân 
Thành, thị xã Duyên Hải với tấm lòng 
tri ân sâu sắc nhất. Tham dự Chương 
trình Ông Đỗ Quốc Hùng - Phó Bí thư 
Thị ủy Duyên Hải đánh giá cao đóng 
góp của Trung tâm điện lực Duyên Hải 
trong việc góp phần tăng tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh 
tế, tạo việc làm cho hơn 530 lao động 
địa phương. Đồng thời, ghi nhận mong 
muốn Tổng công ty tiếp tục phối hợp 
với chính quyền giải quyết công tác an 
sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất 
tinh thần cho người dân tại địa phương.

Tại Trung tâm điện lực Duyên Hải, Công ty 
Nhiệt điện Duyên Hải (Chi nhánh Tổng công 
ty Phát điện 1) đã khánh thành đưa vào sử 
dụng 2 sân quần vợt phục vụ nhu cầu của 
CBCNVLĐ và thực hiện Chương trình Nghĩa 
tình Duyên Hải tặng quà cho bà con nhân 
dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Thị ủy Duyên Hải và Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam trao quà cho các gia đình khó 
khăn.

Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành sân quần vợt
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Xuân nhẹ về trên đồng lúa biếc xanh
Gió lắc tung đám lá dừa xào xạc

Ngồi nghỉ chân ven sông nghe gió khát
Chập nữa rồi anh kéo dây vượt sông

Con nước lên cao, con nước hữu tình
Hương xuân đi đâu rồi để buổi chiều vắng ngắt?
Con xuồng ba lá dưới kia có cô bé đội khăn rằn 

cười bằng đôi mắt
Đưa dây qua sông anh chợt chùng lòng

Trời xuân xanh cao, lòng sông thì rộng
Dập dềnh lục bình từng chùm nho nhỏ

Bên kia sông có lũ trẻ chăn trâu bu đen đứng ngó
Có gì đó trong lòng giục chúng tôi qua sông

Sóng sông xuân về chở nặng hạt phù sa
Bóng mây trắng che mặt trời chiếu xuống

Anh thợ đường dây hát lý qua cầu làm cô bé đội 

khăn rằn luống cuống
Má ửng hồng làm rạng rỡ mặt sông xuân
 
Vượt ngang sông, đường dây như một cung đàn
Bầy sáo nhỏ reo đùa nhí nhố
Cô hai đội khăn rằn ơi có gì mà xấu hổ
Điện về rồi xóm nhỏ vui thiệt vui.

Mùa xuân về trên dòng sông quê tôi
Mai vàng thắm làm mái tranh đầm ấm
Chút bâng khuâng tận đáy lòng sâu thẳm
Khăn rằn… cười bẽn lẽn nắm tay tôi!

Sông xuân

Võ Tấn Cường  - Công ty Truyền Tải Điện 4

nghĩa Tình  
duyên hải Trong

Xuân mới
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Vui mừng vì sự lớn mạnh  
của EVN

Đó là tâm trạng chung của các thế 
hệ cán bộ hưu trí ngành Điện về những 
thành quả mà EVN đã đạt được. Anh 
hùng Lao động Thái Phụng Nê chia sẻ, 
“Sau một năm gặp lại, chúng tôi thực 
sự tự hào và vui mừng về sự phát triển 
của EVN ngày hôm nay. Trong năm 
2018, Tập đoàn đã hoàn thành xuất 
sắc toàn diện kế hoạch Đảng và Nhà 
nước giao phó. Đây cũng là năm thứ 
8 liên tiếp, ngành Điện lực Việt Nam, 
trong đó EVN đóng vai trò chủ đạo đã 
thực hiện cung ứng đủ điện phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sinh 
hoạt của nhân dân. EVN đã tiến vào 
giai đoạn phát triển bền vững”.

Cũng theo Anh hùng Lao động 
Thái Phụng Nê, không chỉ đảm bảo đủ 
điện, mà EVN còn nâng cao năng lực 
hệ thống điện, tăng chất lượng phục vụ 
khách hàng. Từ chỗ không có thứ bậc 
xếp hạng, đến nay, quy mô sản lượng 
điện thương phẩm của Việt Nam đã 
đứng thứ 23 trên thế giới và đứng thứ 
2 khu vực ASEAN; cách đây 4 năm, chỉ 
số số tiếp cận điện năng của Việt Nam 
xếp thứ 155/190 quốc gia/nền kinh tế, 
bây giờ đã vươn lên thứ 27/190; Việt 
Nam đã cung cấp dịch vụ điện cấp độ 
4... Tất cả đã nói lên một sự phát triển 
hết sức kì diệu.

Còn theo Anh hùng Lao động Vũ 
Đức Quỳnh - nguyên Giám đốc Nhà 
máy Thủy điện Hòa Bình, được gặp gỡ 
những người đồng nghiệp cũ, những 
người đã từng kề vai, sát cánh vượt qua 
thời kỳ còn nhiều gian khó, chúng tôi vô 
cùng hạnh phúc. Thực sự cảm ơn lãnh 
đạo EVN đã luôn tạo điều kiện, để mỗi 
năm một lần, chúng tôi lại được gặp gỡ 

= Minh hoa

để thăm hỏi sức khỏe của nhau. “Tuổi 
già, anh em  sức khỏe yếu, nên được 
gặp nhau lần nào vui vẻ lần ấy”, ông 
Quỳnh chia sẻ. 

ông Lê Quốc Khánh - nguyên Thứ 
trưởng Bộ Công nghiệp cũng luôn dõi 
theo sự phát triển của ngành Điện. Ông 
chia sẻ, EVN luôn là lực lượng xung 
kích, tạo nền tảng cho nền kinh tế phát 
triển, đồng thời đáp ứng được các nhu 
cầu khác của xã hội. Trong điều kiện 
địa thế đất nước khó khăn, nhiều vùng 
sâu, vùng xa; điều kiện thiên tai, thời tiết 
bất lợi; mức sống nhân dân còn thấp, 
nhưng EVN đã phủ điện với 100% xã 
trên toàn quốc. 

Tiếp tục đổi mới - sáng tạo
Đánh giá cao những thành tựu vô 

cùng to lớn mà EVN đã đạt được trong 
năm qua, các cán bộ lão thành hy vọng 
những năm tới, EVN sẽ tiếp tục phát 
huy được truyền thống, với tinh thần 
đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời 
sống nhân dân. 

Theo Anh hùng Lao động Thái 
Phụng Nê, hiện nay EVN đang đứng 
trước những thử thách vô cùng lớn, 
khi nền kinh tế phát triển không ngừng, 
với tốc độ cao (trên 7%/năm) nên nhu 
cầu về điện năng rất lớn. Trong khi đó, 
những năm gần đây, không có nhiều 
nhà máy điện được đưa vào khai thác. 
Nguồn điện dự phòng gần như không 
còn. Do đó, EVN cần phải tự lực, chủ 
động để bứt phá, làm thế nào xây dựng 
nguồn điện và đồng bộ lưới điện truyền 
tải,đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển 
của đất nước. 

Các cán bộ lão thành ngành Điện 
cũng nhắn nhủ đến các thế hệ lãnh đạo, 
CBCNV EVN ngày hôm nay, cần phát 
huy sức trẻ, với những kiến thức, sự 
tiếp thu nhanh về khoa học công nghệ, 
để áp dụng hiệu quả vào công tác điều 
hành, quản trị, vận hành lưới điện; đồng 
thời luôn giữ vững truyền thống uống 
nước nhớ nguồn của ngành Điện Cách 
mạng Việt Nam. Cùng với đó, cần phải 
thận trọng, nhìn nhận, phân tích kỹ 
lưỡng những vấn đề có khăn, để có giải 
pháp khắc phục.

Gặp gỡ cán bộ hưu trí, ông Dương 
Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN đã 
gửi lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí 
cán bộ hưu trí qua các thời kỳ đã đóng 
góp công sức to lớn của mình để xây 
dựng EVN ngày càng hùng mạnh.

“Những cống hiến của ngành Điện 
cho xã hội đã được nhân dân và Chính 
phủ ghi nhận. Có được những thành 
quả như ngày hôm nay là sự cống hiến, 
hy sinh, nỗ lực phấn đấu của bao thế 
hệ qua các thời kỳ. Những cống hiến, 
thành tích, thành quả mà các đồng chí 
để lại là một sự khích lệ, động viên to 
lớn đối với thế hệ cán bộ lãnh đạo của 
EVN hiện nay và mai sau”, ông Dương 
Quang Thành nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐTV Dương Quang 
Thành cũng cam kết, sẽ tiếp tục phát 
huy sức mạnh tập thể, tập trung mọi 
nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo, vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức để đưa 
EVN phát triển bền vững, lớn mạnh 
hơn trong tương lai; tiếp tục gặt hái 
những thành tích to lớn hơn nữa 
trong sự phát triển của ngành Điện 
lực Việt Nam. n

Ấm áp,  
     nghĩa tình 

NGÀy hộI TrI âN CáN bộ  
hưu Trí NGÀNh ĐIỆN:

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) lại tổ chức gặp mặt để tri ân 
các cán bộ lão thành ngành Điện qua các thời kỳ. Năm 
nay cũng vậy, buổi gặp mặt cán bộ hưu trí 3 miền Bắc - 
Trung - Nam thực sự là ngày hội ấm áp, nghĩa tình.
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Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng 
định việc đầu tư thêm các đường dây truyền tải điện 500 kV 
mạch 3 là hết sức cấp bách, do xu hướng thiếu điện ở phía 
Nam sẽ gia tăng vào những năm tới, trong khi công tác đầu 
tư nguồn điện tại khu vực này đang chậm tiến độ, các tuyến 
đường dây 500 kV hiện hữu đã đầy tải, có thời điểm quá tải.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang 
Thành, quy mô tổng thể của 3 dự án bao gồm xây dựng mới 
gần 742 km đường dây 500 kV mạch kép đi qua 9 tỉnh, thành 
phố là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai.

Tổng mức đầu tư toàn bộ các dự án là gần 12.000 tỷ 
đồng.

pháT lệnh Khởi Công CáC Dự án 
CáC Đường Dây 500 KV MạCh 3

Lễ khởi công các dự án đường dây 500 kV: Nhiệt điện Quảng 
Trạch - Vũng Áng, sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực 
Quảng Trạch, đường dây 500 kV Quảng trạch - Dốc Sỏi, Dốc 
Sỏi - Pleiku 2 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia khởi công vào những ngày cuối cùng 
năm 2018 ngày 18/12/2018, tại xã Đại Quang, huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình 
Dũng dự và phát lệnh khởi công.

Dự lễ khởi công còn có 
đại diện lãnh đạo các cơ 
quan, Bộ, Ban, Ngành Trung 
ương và đại diện chính 
quyền các địa phương có 
đường dây đi qua.

Về phía Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam có ông Dương 
Quang Thành - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐTV Tập 
đoàn; lãnh đạo Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia 
và các đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng Trịnh 
Đình Dũng (đứng giữa) cùng 
các đại biểu thực hiện nghi 
thức khởi công các dự án 
đường dây 500 kV mạch 3.

Nghi thức động thổ dự án của liên danh các nhà thầu.
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Phó Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công.

Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành phát biểu tại Lễ khởi công.

= ngọC Tuấn
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= Ghi chép nguyễn Văn lương (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Công đoàn ĐLVN)

Cúp vàng
10 năm đoạt lại Cúp vàng
niềm vui, hạnh phúc ngập tràn muôn nơi
những chiến binh quá tuyệt vời
Viết nên trang sử rạng ngời Việt nam

                         

xuân
Qua bao mùa mưa nắng
Bao hiểm họa khôn lường
xuân về đơm trái ngọt
Thơm như là quê hương.

                   

Sông Hàn
sông hàn mà có lạnh đâu             
nồng nàn chào đón thuyền tàu vào ra
Đêm về điện ngỡ sao sa
 Dòng sông xanh - dải ngân hà đang trôi   

Thực và mơ
sông hàn  giữa lòng thành phố
nhiều cây cầu nối đôi bờ
Đêm về lung linh ánh điện
Thực đây mà ngỡ như mơ…

Hoa Tết 
nhà nhà chơi hoa Tết
nào Đào thắm, Mai vàng
Cùng muôn hoa khoe sắc
Đẹp tươi đến rỡ ràng

Mùa xuân vừa chạm ngõ
em bên hoa dịu dàng
Chợ hoa đời náo nức
xuân đang về mênh mang                                                                   
                                         

nguyễn xuân Tư 

4 năm liên tiếp được  
công nhận “Doanh nghiệp vì 
người lao động”

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ 
tịch Công đoàn Công ty vui mừng cho 
biết: kết quả hoạt động sản xuất, kinh 
doanh năm 2018 của Công ty đã đạt 
123% kế hoạch Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam giao. Ngày 15/12, tại Lễ 
vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì 

người lao động năm 2018" do Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, 
Công ty đã vinh dự được nhận danh 
hiệu cao quý này. Đây cũng là năm 
thứ 4 liên tiếp Công ty Thủy điện Sơn 
La được vinh danh, điều đó cho thấy 
trong những năm qua, Công ty đã 
không ngừng cải thiện môi trường làm 
việc, quan tâm, chăm lo đời sống của 
người lao động, xây dựng mối quan hệ 

Trong những ngày cuối cùng của năm 2018, đoàn công tác Công đoàn Điện lực 
Việt Nam (ĐLVN) do đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực 
Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác, làm việc và thăm hỏi cán bộ 
công nhân viên lao động tại 2 nhà máy Thủy điện Sơn La và Lai Châu.

  
mùa x uân 

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM: 

 đến sớm 

Mang
Chủ tịch Công đoàn ĐLVN và đoàn công tác tặng quà và thăm hỏi Tết CNLĐ Công ty Thủy điện Sơn La

Xuân 
Kỷ Hợi
Xuân 
Kỷ Hợi
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lao động hài hòa tạo tiền đề cho sự 
phát triển bền vững của doanh nghiệp 
trong nền kinh tế hội nhập.

Theo Giám đốc Hoàng Trọng Nam, 
với tổng số 564 CNVCLĐ quản lý, vận 
hành 2 nhà máy thủy điện lớn nhất 
khu vực Đông Nam Á với tổng công 
suất 3.600 MW; tổng sản lượng điện 
sản xuất năm 2018 ước đạt 15,51 tỷ 
kWh, trong đó sản lượng Nhà máy 
Thuỷ điện Sơn La đạt trên 11 tỷ kWh, 
nhà máy Thuỷ điện Lai Châu đạt trên 
4,6 tỷ kWh. Mặc dù đóng trên địa bàn 
vùng sâu, vùng xa, phân tán trải dọc 
3 tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên và 
Lai Châu) nhưng đây cũng là đơn vị có 
năng suất lao động cao nhất trong Tập 
đoàn, đạt 6,4 MW/người. Công ty đã 
áp dụng những chế độ đãi ngộ về thu 
nhập, các chế độ chính sách theo quy 

chào mừng ngày Truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam, những người lao 
động tập trung đông đủ tại sân bóng 
đá mới được hoàn thiện để dự lễ khánh 
thành. Mặt sân bóng là cỏ nhân tạo với 
tiêu chuẩn cấp FIFA được đầu tư xây 
dựng trên nền đất mới cách khu tập thể 
Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu vài trăm 
mét tại trung tâm thị trấn Nậm Nhùn, 
huyện Nậm Nhùn. Toàn bộ sân bóng 
và hệ thống đèn chiếu sáng, hàng rào, 
mặt cỏ được Công đoàn ĐLVN hỗ trợ  
gần 700 triệu đồng. Công trình được 
gắn biển cấp Công đoàn ĐLVN nhân 
kỷ niệm 64 năm ngày Truyền thống 
ngành Điện lực Việt Nam thực sự là 
món quà ý nghĩa đối với những người 
lao động đang ngày đêm làm việc nơi 
núi rừng Tây Bắc.

Kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Quản 
đốc Phân xưởng vận hành Nhà máy 
Thủy điện Lai Châu - cho biết, khi có 
sân bóng mới, anh em trong đơn vị rất 
háo hức, được sự cho phép của chính 
quyền và công đoàn, đoàn thanh niên 
Công ty đã tổ chức giải thi đấu tranh 
Cúp vàng chào mừng ngày Truyền 
thống ngành Điện. Có sân bóng này, 
anh em sẽ không phải đi xa hơn 10 cây 
số lên trung tâm huyện để thuê sân đá 
bóng như trước nữa.

Chỉ tay về phía các công trình phúc 
lợi cho người lao động, Giám đốc Công 
ty Thuỷ điện Sơn La Hoàng Trọng Nam 
cho hay: Bên cạnh sân bóng đá, Công 
ty Thủy điện Sơn La cũng đã hoàn thiện 
các khu hạ tầng khép kín như khu tập 
thể cho các gia đình, nhà khách cho 

cán bộ, chuyên gia với bếp ăn, khu sinh 
hoạt văn hóa văn nghệ, hệ thống sân 
chơi cầu lông, bóng chuyền, sân tennis 
phục vụ nhu cầu giải trí thể thao cho 
người lao động. Đây thực sự là những 
công trình “Vì lợi ích đoàn viên” để gắn 
kết người lao động tất cả vì dòng điện 
an toàn liên tục cho sự phát triển của 
đất nước. 

Cũng tại Nhà máy Thủy điện Lai 
Châu, đoàn công tác của Công đoàn 
ĐLVN cũng đã trao số tiền 30 triệu đồng 
thăm hỏi công nhân vận hành, sửa chữa 
nhân dịp đón Tết Kỷ Hợi năm 2019; 
đoàn công tác cùng với lãnh đạo chuyên 
môn, Công đoàn và đoàn thanh niên 
Công ty Thuỷ điện Sơn La tổ chức trồng 
cây xanh bảo vệ môi trường tại khuôn 
viên Nhà máy Thủy điện Lai Châu. n

định của Nhà nước; phát triển văn hóa 
doanh nghiệp, quan tâm đến đời sông 
vật chất, tinh thần của người lao động, 
phát động các phong trào thi đua tạo 
động lực để CNVCLĐ thi đua lao động 
sản xuất, góp phần quan trọng để công 
ty hoàn thành đạt và vượt mức mọi chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra. Đến hết tháng 
11/2018, cả 2 nhà máy đã hoàn thành 
nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước cho 
3 tỉnh  Sơn La, Lai Châu và Điện Biên 
với số tiền trên 2.902 tỷ đồng, góp 
phần quan trọng trong phát triển kinh 
tế - xã hội, an ninh quốc phòng khu 
vực Tây Bắc.

Đoàn công tác của Công đoàn 
ĐLVN đã ân cần thăm hỏi, tìm hiểu 
đời sống, công việc của cán bộ kỹ sư 
vận hành, sửa chữa tại Nhà máy Thủy 
điện Sơn La. Tại đây, đồng chí Khuất 
Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN 
đã gửi lời cảm ơn đến đội ngũ những 
người lao động tại nhà máy trong việc 
duy trì ổn định công suất phát điện của 
các Tổ máy góp phần quan trọng vào 
hệ thống điện lưới Quốc gia trong năm 
2018. Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày 

truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 
(21/12/2018) và đón chào năm mới 
2019, thay mặt Ban Chấp hành Công 
đoàn ĐLVN, đồng chí Khuất Quang Mậu 
đã trao 30 triệu đồng và gửi chúc mừng 
tới tới đội ngũ những người lao động 
cùng gia đình năm mới sức khoẻ, an 
khang, thịnh vượng.

khánh thành sân bóng đá 
tiêu chuẩn FiFa cho người 
lao động

Đến với Nhà máy Thủy điện Lai Châu 
những ngày cuối năm, đoàn công tác 
cảm nhận được những sắc màu nơi núi 
rừng Tây Bắc. Cách đây chỉ vài năm, 
không khí công trường rộn ràng tấp nập 
với hàng nghìn người lao động cùng các 
phương tiện cơ giới, máy móc thi công 
trên công trình trọng điểm Quốc gia… 
nhưng hôm nay, cả Nhà máy Thuỷ điện 
Lai Châu sừng sững chỉ có trên 150 cán 
bộ, kỹ sư, công nhân lao động làm việc 
theo 3 ca, 4 kíp vận hành phát điện 3 Tổ 
máy với công suất 1.200 MW đưa dòng 
sáng đến mọi miền Tổ quốc.

Hôm nay, trong không khí phấn khởi 
Cắt băng khánh thành sân bóng đá do Công đoàn ĐLVN tài trợ kinh phí.

Chủ tịch CĐ ĐLVN trao tặng Cúp vàng cho đội vô địch ngay tại Lễ khánh thành sân bóng đá có nhân tạo.
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= ngọC Tuấn

EVN cung cấp  
dịch vụ điện cấp độ 4
Lễ công bố “Cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4” được Tập đoàn  
Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức sáng 21/12 tại Hà Nội. 

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định “EVN đã cung cấp mức độ cao nhất trong dịch vụ trực tuyến”.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành cho biết, Tập đoàn chính 
thức cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 là bước tiến mới trong công tác 
dịch vụ kinh doanh điện năng của EVN.  

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cam kết: “EVN sẽ đáp ứng mọi yêu cầu cung cấp dịch vụ điện hợp pháp của khách hàng, đúng chất lượng công bố, đúng 
nội dung và thời gian công bố; thực hiện theo “cơ chế một cửa” từ khi tiếp nhận đến khi kết thúc dịch vụ, khách hàng chỉ cần giao dịch trực tuyến trên website là được 
đáp ứng dịch vụ; đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch, dễ kiểm tra, dễ giám sát”. 
Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4.

Tính đến hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang cung cấp điện trực tiếp 
tới trên 27,6 triệu quý khách hàng trên cả nước; 100 % số xã và 11/12 huyện 
đảo đã được EVN cung cấp điện trực tiếp qua điện lưới Quốc gia hoặc các 
nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ như điện mặt trời, điện gió.
Trong ảnh: Khách hàng trải nghiệm những dịch vụ cung cấp điện trực tuyến.

Từ cuối năm 2015, EVN đã thành lập và đưa vào hoạt động 5 Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng (CSKH) trên phạm vi cả nước. 
Nhân viên Trung tâm CSKH Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh trả lời những 
thắc mắc của khách hàng.
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Trong điều kiện đất nước 
còn nhiều khó khăn, việc 
thi công đường dây 500 
kV Bắc - Nam chủ yếu vẫn 
dựa vào sức người là chính. 
2 năm thi công là những 
năm tháng “nằm gai nếm 
mật” của cả đội ngũ kỹ sư, 
công nhân tham gia xây 
dựng công trình, trong số 
đó, không ít người đã hy 
sinh để nối liền hệ thống 
điện 2 miền đất nước.

Ông Trần Viết Ngãi - 
nguyên Giám đốc 
Công ty Xây lắp điện 
3, nguyên Phó Tổng 
Giám đốc Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam - cho biết: Quá 
trình xây dựng hệ thống truyền tải điện 
500kV Bắc - Trung - Nam trải qua 
nhiều bước gian nan, từ chủ trương, 
quy hoạch tổng thể, luận chứng kinh tế 
kỹ thuật, đến khảo sát, thăm dò, thiết 
kế và thi công. Mọi công việc thực hiện 
dựa trên kinh nghiệm xây dựng đường 
dây, tất cả đều “vừa học vừa làm”. 

Việc giải phóng mặt bằng không 
phức tạp như bây giờ, nhưng tiến độ 
không nhanh được do phải làm thủ 
công. Hình ảnh hàng chục công nhân 
phải dùng tời cối xay quay hàng trăm 
vòng mới đào móng sâu được mấy 

chục mét; hình ảnh những công nhân 
phải cầm bó mía đi trước để dụ cho 
voi đi theo để kéo dựng cột... sẽ là 
những hình ảnh không bao giờ quên 
trong tâm trí của những người đã từng 
tham gia xây dựng đường dây. Hay 
như cung đoạn từ đèo Hải Vân đến 
đèo Lò Xo nổi tiếng hiểm trở; muỗi, 
nhiều vắt, sốt rét rừng là nỗi ám ảnh 
với lực lượng thi công. Đường đi lên 
đèo chỉ có hai vệt bánh xe với rêu mọc 
dày, trơn tuột, chỉ cần lệch bánh xe là 
nằm gọn dưới vực. 

Có những vị trí cột nằm ở vị trí hiểm 
trở, phải mất nửa ngày mới đến nơi. Có 
nơi lau lách ken dày thành một đường 
hầm nhỏ, ôtô chỉ đi với tốc độ “rùa 
bò” 12-14km/h. Trời nóng như thiêu 
đốt nhưng đường vẫn trơn vì không có 
nắng, chỉ có sương và rêu trơn trượt, 

đi thôi đã khó chứ chưa nói gì đến việc 
dựng cột, kéo dây. Có những nơi địa 
chất yếu, đang thi công thì gặp mưa 
bị xói lở, các đơn vị phải đóng cọc, 
dùng cáp chằng lên đỉnh đồi để giữ cột 
đứng yên rồi mới khoan cọc nhồi làm 
sâu chân móng. Vào mùa mưa, đường 
trơn, muỗi vắt nhiều, các con suối đều 
trở thành sông.  

Ở đây, rừng già mênh mông, từ quốc 
lộ 14 vào vị trí đúc móng dài tới 30 km, 
mà không có cách nào vào được. Chính 
phủ phải huy động Quân khu 4,5,7, 
Binh đoàn 15, 12, Quân đoàn 3… đi 
dọn hành lang tuyến để thi công. Việc 
tập kết sỏi đá, xi măng vận chuyển lên 
đỉnh núi vô cùng  gian nan, vất vả. Có 
vị trí không thể dùng máy móc đưa vật 
tư lên được, anh em công nhân và cả 
người dân địa phương phải gùi từng kg 

xi măng, sắt thép, cát, đá  
đến từng can nước lên 
đỉnh núi cheo leo để đúc 
móng tại đỉnh đèo Lò Xo, 
Hải Vân, đồi núi Đại Lộc, 
Giằng, Khâm Đức… và 
có cả sự hy sinh, mất mát 
trên tuyến đường này.

“Có lần, một vị lãnh 
đạo Bộ Tài chính đi thực địa tại vị trí 
cột 375. Sau khi xuống đến vị trí cột, vị 
lãnh đạo này bị ngất vì quá mệt, không 
chịu nổi. Vị trí này không nằm trên đỉnh 
mà nằm ở sườn đèo Hải Vân, không 
có cách nào lên được. Công ty đã cho 
đào một hố sâu 300 mét, sau đó dùng 
ròng rọc đưa người đến đó để thi công. 
Những người được chọn thi công vị trí 
này phải là người có sức khỏe, gan dạ 
và thạo việc”, ông Ngãi nhớ lại.

Còn theo ông Đậu Đức Khởi -nguyên 
Phó Tổng giám đốc EVN, sông Vu Gia 
chẳng khác nào con thủy quái luôn nổi 
giận. Có những lần mưa to, lũ tràn về, 
nước suối dâng cao, để đảm bảo tiến 
độ thi công, không thể chờ mưa tạnh, 
lũ dừng, anh em phải đóng cọc tiêu hai 
bên để vác cát, xi măng, đốt lửa dưới 
chân cột để làm. Có lẽ ai đã tham gia 
xây dựng đường dây trên cung đoạn từ 
đèo Lò Xo sẽ thấu hiểu và không bao giờ 

quên những cơn mưa rừng. Chính vì thế, 
nhiều lần, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói: 
“Nếu cung đoạn đèo Lò Xo kịp tiến độ 
coi như toàn tuyến kịp tiến độ”. Không 
ít cán bộ, công nhân, kỹ thuật đã không 
trở về khi đường dây hoàn thành, cũng 
không ít người trở về không nguyên vẹn, 
sau những năm tháng sống trong “mưa 
rừng, cơm vắt”... 

Trong 2 năm, cả ngày lẫn đêm, 
ngày nghỉ, ngày lễ, mưa rét, bão lụt, tất 
cả lực lượng kỹ sư, công nhân kỹ thuật 
đều tập trung công sức đẩy nhanh tiến 
độ thi công đảm bảo đúng yêu cầu tiến 
độ đặt ra. Trong hai năm đó, tất cả 
lực lượng thi công đều sống trong các 
lán trại tạm bợ, hoặc ở nhờ nhà dân, 
không kể muỗi đốt, rắn cắn, sốt rét và 
kể cả hy sinh tính mạng. Lực lượng hậu 
cần vận chuyển lương thực, thực phẩm 
cho hàng vạn người lao động trên các 
vùng đồi núi, sông suối vô cùng khó 
khăn gian khổ. Tuy nhiên, những động 

viên kịp thời bằng vật chất và tinh thần 
của Chính phủ, các bộ, ban ngành, sự 
quyết tâm của cán bộ, công nhân trên 
đại công trường, cuối cùng, công trình 
đường dây 500 kV mạch 1 Bắc - Nam 
đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Đằng sau những vất vả, khó khăn 
của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân 
trực tiếp thi công còn có sự đồng hành, 
ủng hộ của nhân dân ở các địa phương 
có đường dây đi qua. Nhiều gia đình 
nhà dân tự nguyện hiến đất, di chuyển 
nhà ở phục vụ công tác giải phóng 
mặt bằng cho thi công đường dây. 
Trong thi công, có đoạn gần Phú Lâm 
- Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng thi 
công gặp khó khăn trong giải phóng 
mặt bằng, đích thân Bí thư Thành ủy 
Thành phố Hồ Chí Minh khi đó là đồng 
chí Trương Tấn Sang phải trực tiếp chỉ 
đạo xuống địa bàn.  

Một câu chuyện hết sức cảm động 
khác đó là khi thi công vượt sông Gianh, 
Bộ Năng lượng đưa phương án kéo dây 
vượt sông Gianh, nhưng nguyên tắc là 
dây dẫn không được tiếp nước vì đây là 
vùng cửa biển, nước mặn, nếu đường 
dây chạm nước sẽ dẫn đến han, gỉ. 

“Đây thực sự là vấn đề làm tôi đau 
đầu. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối 
cùng tôi đề xuất ý tưởng mượn thuyền 
của bà con ngư dân, sau đó dùng luồng 
neo các thuyền lại với nhau. Cuối cùng 
Công ty đã huy động hàng trăm chiếc 
thuyền đánh cá, sử dụng hàng ngàn 
cây luồng neo các thuyền lại thành cầu 
bắc qua sông, kéo dây đi trên thuyền 
không bị dính nước mặn. Khi kéo được 
sợi dây đầu tiên qua sông, anh em 
công nhân reo hò vui sướng. Đó chính 
là sức mạnh tổng hợp của lòng dân: 
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó 
vạn lần dân liệu cũng xong”, ông Ngãi 
chia sẻ. n
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= xuân Tiến

Những  
      ký ức  
khó quên

ThI CÔNG ĐườNG dây 500 kV bắC - NAM: 

Phương pháp dựng cột “độc đáo” khiến đoàn khảo sát nước 
ngoài “ngả mũ thán phục”.

Đào đúc móng ở Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế (năm 1993).
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5 giờ sáng lên tuyến
Mới 5h sáng hừng đông đã ánh 

lên sắc vàng, báo hiệu một ngày nắng 
nóng, những người thợ thuộc đội Truyền 
tải điện Hà Giang đã chuẩn bị đầy đủ 
trang thiết bị và dụng cụ để đi lên tuyến. 
Đội ngũ công nhân ở đây phần lớn đều 
là từ các tỉnh dưới xuôi như: Thái Bình, 
Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An Hà 
Tĩnh được công ty điều động lên đây 
công tác, trong số đó có vài người đã 
lấy vợ tại Hà Giang thầm như quyết tâm 
gắn bó lâu dài với mảnh đất này.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là 
vị trí cột số 7 thuộc tuyến đường dây 
220kV Thanh Thủy - Hà Giang nằm 
trên địa bàn xã Thanh Thủy - huyện 
Vị Xuyên, Hà Giang. Đây là vị trí được 
xem là “nhàn nhã và thuận lợi” đối 
với người thợ truyền tải Hà Giang vì 
vừa gần dân cư và chỉ cách đường 
quốc lộ không xa, thế nhưng chúng 
tôi cũng phải mất khoảng trên 30 phút 
đi bộ leo núi với những cung đường 
dốc trên 600 mét. 

Tay cầm một số dụng cụ cần 

thiết cho công việc kiểm tra tuyến 
anh Nguyễn Như Quỳnh - Đội trưởng 
Đội Truyền tải điện Hà Giang chia sẻ 
“Tuyến đường dây 220kV Thanh Thủy 
- Hà Giang thuộc mạch 2 của lưới điện 
truyền tải 220kV Hà Giang - Na Hang 
- Thái Nguyên. Đây là tuyến đường 
dây truyền tải điện từ Trung Quốc về 
Việt Nam, điểm xuất phát từ cửa khẩu 
Thanh Thủy, đường dây này chủ yếu 
thực hiện theo chương trình hợp tác 
mua điện Trung Quốc của Chính phủ 
2 nước để bổ sung công suất cho lưới 

điện quốc gia. Ngoài khó khăn về địa 
hình, đồi núi, sông suối chia cắt, các 
điểm lên tuyến ra thì đây còn là tuyến 
mà bom mìn còn sót lại sau chiến 
tranh nên nguy cơ tai nạn do bom mìn 
gây ra là rất lớn, do vậy mỗi khi anh 
em lên tuyến này luôn phải tuân thủ 
đi theo đường mòn đã mở để tránh va 
phải bom mìn”. 

“Thế nhưng bom, mìn thì anh em 
có thể cố gắng tránh được nhưng rắn, 
muỗi, vắt, ong và các côn trùng tại khu 
vực rừng núi thì không ai thoát được. 
Và tất nhiên sau vài năm đi tuyến 
thì những sinh viên trắng trẻo mới ra 
trường ngày nào giờ đã trưởng thành, 
rắn rỏi lên rất nhiều và hơn cả, dấu vết 
của muỗi, vắt trên người thì không thể 
xóa được”, anh Quỳnh cười nói.

Chỉ tay về vị trí cột số 8 anh Quỳnh 
cho biết, tuy nhìn từ vị trí cột số 7 sang 
rất gần nhưng để sang vị trí đó, công 
nhân phải xuống núi ra đường quốc lộ 
rồi đi lên từ một quả núi khác, ấy vậy 
mà cũng phải mất gần 2h đi xe và đi 
bộ mới đến được vị trí. Đoạn này còn 
gần và mặt đường bằng dễ đi, nhiều 
chỗ để vào được cột anh em phải đi xa 
có vị trí mất gần 3h đồng hồ đi bộ, leo 
núi. Vậy mà có nhóm công nhân có 
ngày phải đến 3-4 vị trí cột.

gian nan “giữ điện”  
giữa rừng

Đội truyền tải điện Hà Giang đang 
quản lý 4 công trình đường dây với 
107km, 252 vị trí cột đi qua các huyện 
Vị Xuyên, thành phố Hà Giang và Bắc 
Mê. Do đường dây đi qua những địa 
hình cực kỳ khó khăn phức tạp, nơi đây 
đa số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh 
sống, những người biết tiếng Kinh không 
nhiều, đường dây chủ yếu nằm trên đồi 
cao có những vị trí cột cách trụ sở Đội 
đường dây đến 100 km, nhiều vị trí cột 
nằm ở đỉnh núi, lối đi cheo leo, hiểm 
trở, nhiều điểm phải vượt sông, suối.

Năm nay 28 tuổi, anh Phan Xuân 

= anh hùng

nhỮng người “giỮ Điện”  
nơi núi rừng Biên Cương
Hệ thống lưới điện truyền tải 220kV Hà Giang do Truyền tải điện Đông 
Bắc 3, trực thuộc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) quản lý, vận hành phải 
đi qua địa bàn cực kỳ phức tạp. Không chỉ địa hình đồi núi cao, đường 
dây truyền tải chủ yếu nằm trong rừng sâu, cách xa các tuyến đường giao 
thông mà đây còn là địa bàn sinh sống của đại đa số đồng bào dân tộc 
thiểu số, nên công tác quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây của những 
người thợ truyền tải điện Hà Giang gặp nhiều khó khăn.

Dán thông báo, số điện thoại đường dây nóng lên cột.

Công nhân chuẩn bị lên tuyến.

Đường lên vị trí cột số 7.
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Trường là thợ trẻ của Đội truyền tải 
điện Hà Giang đã có 5 năm công tác tại 
Đội, mặc dù là người con của Hà Giang 
nhưng khi nói về những cung đường 
nơi đây anh Trường không khỏi e ngại. 
“Đường vào các vị trí cột đoạn nào đi 
xe cơ giới đươc thì cua tay áo nhiều, 
những đoạn đi bộ thì dốc núi cao, muỗi, 
vắt lắm”

Theo anh Trường, công việc nặng, 
sáng sớm đã lên tuyến nên ngoài các 
thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công việc 
thì mỗi khi lên các vị trí xa dân cư anh 
em đều phải mang đồ ăn đi theo. Thêm 
vào đó công việc này đòi hỏi tính tập 
trung cao và nhất là cần khỏe mạnh vì 
phải trèo cao nguy hiểm, ai có sức khỏe 
yếu là sẽ không chịu nổi. Nhất là các vị 
trí cột số 16, 108 địa hình cao, đường 
trơn trượt, nhiều công nhân đã bị ngã 
khi lên tuyến này. Hay có những đoạn 
đường khi gặp trời mưa, đường lầy thì 
anh em phải xuống đẩy xe và phải mất 
3-4h đồng hồ mới đến vị trí cột được.

Đội truyền tải điện Hà Giang chỉ 10 
người, mỗi tháng ít nhất một lần các 
anh đều đi kiểm tra 252 vị trí cột và hệ 
thống đường dây cao áp truyền tải điện 
dài hàng trăm cây số. Không chỉ hệ 
thống cảnh báo sự cố tốt hơn mà điều 
kiện làm việc, cơ sở vật chất, điều kiện 
sống và sinh hoạt của người công nhân 
tại Đội và Trạm cũng tốt hơn rất nhiều. 
Sau 11 năm thành lập thì có đến 10 
năm những người thợ truyền tải điện Hà 
Giang phải làm việc trong điều kiện đi 
thuê mặt bằng. Cuối năm 2017, Truyền 
tải điện Đông Bắc 3, PTC1 đã chính 
thức khánh thành trụ sở làm việc và dãy 
nhà ở cho công nhân tại Đội Truyền tải 
điện Hà Giang. 

Khó khăn về trụ sở làm việc, điều 
kiện làm việc, lao động đã được cải 
thiện thì khó khăn về chuyên môn, quản 
lý, vận hành vẫn luôn hiện hữu và có 
tính đặc thù so với các Trạm biến áp 
(TBA) khác trong cả nước.

Luôn có phiên dịch đi cùng
Nằm dọc trên tuyến hành lang lưới 

điện 220kV từ Thanh Thủy - Hà Giang 
- Bắc Mê đây là những địa bàn chủ yếu 
là người dân tộc thiểu số không nói 
được tiếng Kinh nên giao tiếp với người 
dân địa phương là một trong những khó 
khăn của người lính truyền tải điện, nhất 
là khi các anh đi tuyên truyền bảo vệ 
hành lang an toàn lưới điện.

Anh Phan Xuân Trường cho biết, 
“Do bất đồng ngôn ngữ với bà con dân 
cư trong công tác tuyên truyền người 
dân bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, 
chúng tôi thường phải nhờ đến các cán 
bộ phụ nữ, trưởng thôn, bản hoặc giáo 
viên, y sỹ… để làm phiên dịch và hỗ trợ 
cho công tác tuyên truyền”.

Không chỉ bất đồng ngôn ngữ với 
bà con địa phương, bất đồng ngôn 
ngữ trong công tác quản lý, vận hành 
đường dây mua điện Trung Quốc cũng 
là một rào cản lớn. Chia sẻ với chúng 
tôi anh Nguyễn Tín Hiệu - Trạm trưởng 
TBA 220 KV Hà Giang cho hay: “Định 
kỳ đến hạn chốt sản lượng điện giữa 
2 bên chúng tôi đều phải thuê phiên 

dịch, tuy nhiên khi có sự cố lưới điện 
xảy ra ngoài các giải pháp về kỹ thuật 
để đảm bảo an toàn cho lưới và TBA 
thì chúng tôi phải chờ có phiên dịch thì 
mới liên lạc được với phía đơn vị quản 
lý vận hành bên Trung Quốc để trao 
đổi và thống nhất phương án xử lý sự 
cố, đây cũng chính là hạn chế và khó 
khăn lớn của chúng tôi”.

Luôn gần dân
Với phương châm mỗi công nhân 

là một tuyên truyền viên, mỗi người 
dân trên tuyến là một bảo vệ. Mỗi 
thành viên trong Đội truyền tải điện Hà 
Giang đã thường xuyên tuyên truyền 
tới từng người, từng nhà, từng thôn 
bản nhờ đó đã tạo ra một hệ thống 
mạng lưới bảo vệ hành lang lưới điện 
từ cơ sở vững chắc.

Với địa bàn rộng, địa hình khó khăn 
nên công tác kiểm tra trước mùa mưa 

bão cũng như đảm bảo hành lang lưới 
điện luôn được an toàn không bị ảnh 
hưởng do bà con đốt nương làm rẫy… 
luôn được thực hiện đầy đủ, cẩn thận 
và có sự góp sức của chính quyền và 
người dân địa phương. Mỗi sự cố hay 
nguy cơ sự cố có thể xảy ra Đội đều 
nhận được thông tin báo từ người dân 
một cách kịp thời. 

Tại các vị trí cột đều được dán in 
số điện thoại của Đội truyền tải điện Hà 
Giang và Truyền tải điện Đông Bắc 3 để 
khi xảy ra sự cố người dân thấy sẽ dễ 
dàng gọi điện báo tin, và điện thoại luôn 
có người trực 24/24h để đảm bảo an 
toàn lưới điện quốc gia.

Chị Vàng Thị Dí - xóm Hà Sơn, xã 
Giang Nam, Vị Xuyên, Hà Giang cho 
biết “chúng tôi thường xuyên được 
các anh trong Đội truyền tải tuyên 
truyền về công tác bảo vệ hành lang 
lưới điện. Các anh cũng phát cho các 

tờ rơi tuyên truyền việc gì không nên 
làm ở khu vực hành lang lưới điện, 
cũng như hướng dẫn cách phát hiện 
đâu là nguy cơ sự cố có thể xảy ra 
để kịp thời báo cho Đội truyền tải biết 
để có hướng xử lý khắc phục. Ngoài 
ra nhiều khi lên tuyến các anh em 
nếu có dịp đều cùng với dân bản ăn 
cơm hoặc nghỉ uống nước giữa trưa 
thì các cán bộ cũng hướng dẫn người 
dân chúng tôi cách phòng chống tai 
nạn, rủi ro gây ra hoặc giúp chúng 
tôi mắc lại bóng điện. Nên dân bản 
chúng tôi rất yêu quý anh em trong 
Đội truyền tải”.

Chia tay những người dân ở Hà 
Sơn, những người thợ Truyền tải điện 
Hà Giang, mặc dù còn nhiều khó khăn, 
nhưng chúng tôi đã thấy nụ cười ấm áp 
nghĩa tình của người dân địa phương khi 
nói về những người “giữ điện” nơi núi 
rừng biên cương. n

Lên tuyến.

Kiểm tra lưới điện.

Tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện tại dân cư.
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Trong không khí của một 
mùa xuân mới vui tươi lại 
sắp sửa tràn về. Mọi người, 
mọi nhà lại sắp được quây 
quần bên nhau chúc Tết 
người thân và đón mừng 
năm mới. Những hạnh 
phúc tưởng chừng như quá 
đỗi bình thường ấy lại là 
ước mơ xa vời với những 
mảnh đời bất hạnh, những 
gia đình nghèo khó. Thiếu 
thốn về vật chất, khó khăn 
về tinh thần, họ không đủ 
điều kiện lo cho gia đình 
một cái tết đủ đầy. 

Đồng cảm và sẻ chia với 
những ước mơ rất thực 
đó, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) đã có 
hàng trăm hành trình 

nhân ái để mang những cái Tết sum 
vầy đong đầy yêu thương đến cho hàng 
nghìn người nghèo trên cả nước. Năm 
2018, Tập đoàn và các đơn vị đã thực 
hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý 
nghĩa thiết thực đến với cộng động, với 
tổng giá trị gần 174,6 tỷ đồng.

Tết ấm áp vì có điện  
thắp sáng

Vào những ngày Tết không khí trở 
nên rộn ràng, nhà nhà đều được trang 
hoàng những ánh điện rực rỡ, lung 
linh sắc màu. Thế nhưng, đâu đó vẫn 
có những gia đình vì nghèo khó nên 
phải đón Tết điều kiện thiếu ánh sáng. 
Không nói ở đâu xa đó là câu chuyện 
của gia đình chị Bùi Thị Huyền - người 

dân tộc Mường ở thôn Đồng Vàng, xã 
Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. 
Sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 này đã 
nhiều năm, hệ thống đường dây điện 
trong nhà đã cũ, hỏng, có nguy cơ 
chập cháy bất cứ lúc nào… Biết vậy, 
nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, 
dù có muốn sửa chữa cũng không thể 
làm lại được. Những ngày giáp Tết, 
không khí lạnh tràn về, ngôi nhà của 
chị lại càng lạnh lẽo và lọt thỏm giữa 
những ánh đèn lung linh của các ngôi 
khác trong thôn.

Như một phép màu cho chị Huyền, 
xuân này gia đình chị đã yên tâm trong 
sự ấm cúng, vui vẻ và an toàn hơn nhờ 
hệ thống điện được cải tạo, sửa chữa 
và nâng cấp miễn phí từ EVN. Với người 
phụ nữ nghèo khó như chị, niềm hạnh 
phúc đó quý giá vô cùng. 

Chị Bùi Thị Huyền tâm sự trong xúc 
động nghẹn ngào: "Gia đình tôi đã phải 
đón ba cái Tết trong điều kiện tối om, 
thiếu ánh sáng vô cùng. Nhớ lại những 
cái Tết năm trước mà thấy thương con. 
Mình thì không sao, quen khổ rồi nhưng 
hai đứa con nhà nghèo quá, quần áo 
cũng không được mua, đến điện thắp 
sáng cũng không có để chúng đón một 
cái Tết ấm cúng”. 

Gia đình chị Huyền là một trong 
gần 16.000 hộ nghèo, gia đình chính 
sách trên cả nước được sửa chữa và 
lắp đặt điện miễn phí trong “Tháng Tri 
ân khách hàng” - tháng 12/2018. Ngoài 
ra, trong tháng 12, EVN và các đơn vị 
cũng đã lắp đặt miễn phí điện mặt trời 
áp mái cho hơn 100 đối tượng là các 
trường học và gia đình chính sách; trao 
tặng nhà tình nghĩa cho nhiều gia đình 
chính sách; phụng dưỡng 124 Mẹ Việt 
Nam Anh hùng; phối hợp Đài truyền 
hình Việt Nam và Bộ Y tế triển khai, tài 
trợ chương trình mổ mắt từ thiện “Niềm 
tin Việt” cho các em nhỏ; Hiến tặng gần 
10.000 đơn vị máu cho ngân hàng máu 
Trung ương; tiếp tục triển khai chương 
trình “Thắp sáng đường quê” tại nhiều 
địa phương trong cả nước.

Mường Lựm là một xã nghèo cách 
trung tâm huyện Yên Châu, tỉnh Sơn 
La 30 km, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, 
đường giao thông đi lại gặp nhiều khó 
khăn. Xã có 12 bản với 684 hộ dân, gần 
3.500 nhân khẩu, trong đó 2 dân tộc 
chính gồm Thái và H'Mông. Đời sống 
kinh tế của người dân chủ yếu là trồng 
lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm 
nên còn nhiều khó khăn. Được sự quan 
tâm của ngành Điện, đến nay, 100% số 
hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc 
gia. Qua đó, góp phần nâng cao đời 
sống văn hóa tinh thần của người dân, 
từng bước phát triển kinh tế dịch vụ, xóa 
đói giảm nghèo. 

Ông Hà Đức Miêu - Chủ tịch UBND 
xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh 
Sơn La chia sẻ: Chương trình “Thắp 
sáng đường quê” của EVN đến với 
Mường Lựm như một món quà xuân vô 
cùng ý nghĩa cho một xã nghèo miền 
núi như chúng tôi. Bởi nếu trên thành 
phố mọi người sẽ không tưởng tượng 
được sự thiếu ánh sáng trong những 
ngày Tết của vùng quê như chúng tôi. 
Nhờ có chương trình mà cuộc sống bà 
con xóm nghèo đã thay đổi và văn minh 
hơn. Trẻ em cũng được đón một cái Tết 
ấm áp và đủ đầy hơn”.

Năm nay bà con người Thái và 
H'Mông ở các bản nghèo đã có một cái 
Tết vô cùng đặc biệt. Điện thắp sáng cả 
bản, sưởi ấm cho muôn nhà. Bên những 
ly rượu, những đêm liên hoan rực rỡ và 
sum vầy hơn bao giờ hết, những người 
dân nghèo chúc nhau một năm mới an 
vui, hạnh phúc và làm ăn tấn tới.

Mang Xuân ấm áp  
đi muôn nơi

Một trong những hoạt động EVN đặc 
biệt quan tâm trong năm 2018 là chung 
tay ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ. 
Gần 11,5 tỷ đồng đã được Tập đoàn đơn 
vị hỗ trợ các địa phương như Thanh Hóa, 
Nghệ An, Quảng Trị, Hà Giang, Lai Châu, 
Hà Nội khắc phục hậu quả thiên tai, góp 
phần giúp người dân vơi bớt khó khăn. 

Bên cạnh đó, năm 2018, Tập đoàn 
đã dành 26,6 tỷ đồng để hỗ trợ một 
số địa phương xây dựng các trường 
học; trang thiết bị y tế phục vụ khám 
chữa bệnh cho bà con nhân dân vùng 
sâu, vùng xa; Trang bị, sửa chữa, 
nâng cấp hệ thống điện năng lượng 
mặt trời tại các điểm đảo thuộc huyện 
đảo Trường Sa với tổng kinh phí gần 
59,8 tỷ đồng.

"Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ 
công nhân viên của EVN có thể thấm 
nhuần tinh thần nhân ái để qua mỗi năm 
có thể mang đến nhiều hơn nữa những 
sẻ chia cho cộng đồng." Chủ tịch công 
đoàn EVN Khuất Quang Mậu chia sẻ.

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp cuối 
năm, EVN lại có chuyến hành trình ngược 
miền Tây Bắc, mang theo những món 
quà ý nghĩa đến với đồng bào nghèo tại 
các huyện: Phong Thổ, Than Uyên, Tân 
Uyên, tỉnh Lai Châu (các huyện nghèo 
nằm trong Chương trình 30a của Chính 
phủ). Mặc dù, các chuyến đi cuối năm 
đều diễn ra trong thời tiết giá lạnh, trên 
những cung đường hiểm trở, nhưng ai 
nấy đều thấy vui, bởi họ biết, những 
phần quà nhỏ mang nặng tình yêu 
thương sẽ đến tận tay các em nhỏ học 
sinh vùng sâu, vùng xa, mang hơi ấm, 
tiếp thêm cho các em nghị lực để vượt 
qua mùa đông lạnh giá, tiếp tục hành 
trình đến trường.

Năm 2018 khép lại, hành trình 
thiện nguyện dẫu chưa thể đến được 
hết những nơi cần đến, nhưng tấm 
lòng và sự nhiệt huyết của toàn thể 
CBCNV trong toàn EVN có thể ví như 
những “cánh én” mang mùa xuân về sẻ 
chia, tiếp lửa yêu thương và hy vọng tới 
những hoàn cảnh khó khăn, tới những 
miền quê nghèo heo hút… Bước sang 
năm 2019, cùng với việc đảm bảo cấp 
điện an toàn, chất lượng cho cả nước, 
hoạt động an sinh xã hội sẽ tiếp tục 
được EVN và các đơn triển khai mạnh 
mẽ, thể hiện trách nhiệm cao của một 
“doanh nghiệp xã hội”, vì lợi ích khách 
hàng và cộng đồng. n

eVn Với hành Trình

Tết sum vầy  
đong đầy  
yêu thương 
= Trần Danh
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Ông Đinh Văn Brơnh đon 
đả mời khách vào nhà 
rồi kể: “Làng cũ của 
mình ở vùng trũng thấp, 
mùa mưa bão thường 

bị ngập lụt, tài sản, hoa màu, gia cầm 
mất hết. Nhiều lần người dân trong làng 
họp bàn để chuyển chỗ ở mới, nhưng sợ 
không có cơ sở hạ tầng, đặc biệt là điện 
để thắp sáng, sản xuất nên chấp nhận 
sống chung với lũ và sự nguy hiểm rình 
rập”. Nỗi lo của ông Đinh Văn Brơnh và 
hơn 30 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc 
Ba Na làng Sơ Ró được giải tỏa khi UBND 
huyện Kông Chro triển khai di dời, xây 
dựng nơi ở mới cho người dân.

Để di dời, xây dựng nơi ở mới cho làng 
Sơ Ró có nhiều vấn đề khó khăn đặt ra, 
trong đó, UBND huyện Kông Chro chỉ đạo 
ưu tiên bảo đảm điện cho đồng bào sinh 
hoạt, lao động, sản xuất. Ông Nguyễn 
Chấn Thành - Giám đốc Điện lực Kông 
Chro (Công ty Điện lực Gia Lai) - cho 
biết: “Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm 
những tháng cuối năm 2018. Chúng tôi đã 
huy động nhân lực, chuẩn bị vật tư, thiết bị 
và tổ chức thi công công trình với tinh thần 
một ngày làm việc bằng hai để người dân 
đến nơi ở mới là có điện ngay”.

Sơ Ró như một công trường, 10 trụ ly 

tâm 8,4m được thi công chắc chắn, an 
toàn. Trên 530m dây AV 50mm2 và hơn 
1.000m dây sau công tơ được kéo vào 
đến từng nhà dân, đồng thời lắp đặt 22 
công tơ đúng tiêu chuẩn. Anh Lê Hồng 
Sơn, công nhân Tổ quản lý đo đếm Điện 
lực Kông Chro-người trực tiếp chỉ huy thi 
công phấn khởi nói với chúng tôi: “Mặc 
dù trong điều kiện thời gian gấp, địa 
hình, thời tiết không thuận lợi, nhưng đây 
là việc làm ý nghĩa nhằm ổn định cuộc 
sống và mang lại niềm vui cho người dân, 
nên chúng tôi đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, phối hợp nhịp nhàng với các hộ 
gia đình, thi công đúng tiến độ đề ra”.

Ông Đinh Angôl đến từng vị trí hỗ trợ 
cán bộ, nhân viên Điện lực Kông Chro thi 
công và nói trong xúc động: “Người dân 
Sơ Ró vui lắm! Đến nơi ở mới là có điện 
phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Không còn lo 
bị ngập nước, chết bò, chết trâu nữa. Người 
dân mình có thể yên tâm làm giàu rồi”.

Hoàn thành công trình điện cho làng 
Sơ Ró là quyết tâm “xóa làng trắng điện 
lưới quốc gia” của Điện lực Kông Chro. 
Hiện nay, điện lưới đã phủ kín 114 thôn, 
làng trên địa bàn huyện với tỷ lệ người 
dân được sử dụng điện đạt trên 97% và 
phấn đấu đến hết năm 2019 tỷ lệ này sẽ 
trên 99%. n

Sơ Ró 
                Có Điện Đónx uân
Chúng tôi đến 

làng Sơ Ró (xã Sơ 
Ró, huyện Kông 

Chro, tỉnh Gia 
Lai) trong một 
buổi chiều cuối 

năm. Đi đến đâu 
cũng bắt gặp 

những ánh mắt 
tươi vui, nụ cười 
chan chứa hạnh 
phúc của người 
dân nơi đây. Họ 

không chỉ có nơi ở 
mới khang trang, 
an toàn, mà còn 

có điện để đón 
mùa xuân mới.

= Võ Công hiền
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12 năm chung sức 
đồng lòng…

Từ ngày 15/12/2018, lưới điện 110kV do Công ty Lưới 
điện cao thế miền Trung (CGC) quản lý vận hành được 
chuyển giao về các Công ty Điện lực tỉnh sau hơn 12 năm 
xây dựng và phát triển.

Có người hỏi tôi: “Mười hai năm chung sức đồng lòng để 
giờ được gì ngoài sự chuyển đổi…?!”

Tôi không buồn nhưng bỗng giật mình trước câu hỏi. Sự 
cố gắng nào cũng có giá trị của nó. Mười hai năm, thời gian 
không ngắn, không dài nhưng đủ để chúng ta cảm nhận thân 
thiết và gọi nhau bằng một cái tên chung là “Mái nhà Điện 
cao thế miền Trung”. Trên đôi vai nặng đầy trách nhiệm, 
ngập nỗi âu lo nhưng ăm ắp tiếng cười và tròn trịa một niềm 
tin không dời đổi. Trong chúng tôi, ngày mai này bước đi trên 
các con đường,có thể đó là sự sắp đặt từ lãnh đạo, tổ chức, 
có thể đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân với những buồn 
vui, sướng khổ là dự đoán…nhưng tôi tin chắc một điều rằng 
trọng ký ức của tập thể Lãnh đạo Công ty và của người lao 
động đều có chung một điểmđó là niềm tự hào về những gì 
mình đã chung tay gầy dựng để có một Công ty Lưới điện cao 
thế miền Trung trước ngày chuyển đổi.

Tự hào về những thành quả
Đó là hình ảnh ngượi thợ điện cao thế miền Trung vớinhững 

đôi tay chai sần vì bê tông, sắt thép. Là vết chân chim mưa 
nắng còn lại trên làn da. Là giọt mồ hôi cay xòe âm thầm nơi 
khóe mắt. Là những đêm mưa, rét chung chăn nơi lán trạitrên 
công trường… Đó là sự cống hiến thầm lặngcủa người thợ 
điện cao thế miền Trung cho dòng năng lượng quê hương 

luôn liền mạch. Công ty Lưới điện cao thế miền Trung không 
còn tên trên Sơ đồ Hệ thống lưới điện Quốc gia nhưng thành 
quả đó là mãi mãi, không gì có thể xóa được.

Đổi mới để phù hợp với sự chuyên nghiệp…
Việc sắp xếp lại doanh nghiệp, tách bạch khâu dịch vụ 

sửa chữa và khâu quản lý vận hành lưới điện không chỉ riêng 
với lưới 110kVnhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh 
doanh, chuẩn bị cho hoạt động của thị trường điện cạnh 
tranh.Có thể hôm nay người lao động chưa quen, nhưng buộc 
chúng ta phải có góc nhìn phù hợp và nhanh chóng thích 
nghi. Mọi con đường chúng ta đang đi có thuận lợi và cũng 
không ít khó khăn. Hiện tại có những bỡ ngỡ lo lắng về tâm 
lý lúc giao thời, đó là điều rất bình thường. Quan trọng là cần 
sáng suốt nhìn lại cục diện vấn đề, bình tĩnh, tự tin và nỗ lực 
bước đi trên con đường mới… n

ChuyểN GIAO LướI ĐIỆN 110kV MIềN TruNG  
Về CáC CÔNG Ty ĐIỆN LỰC

Góc nhìn từ  
người lao động cơ sở

Dù đi đâu người lao động vẫn được sự quan tâm, theo dõi chỉ 
đạo sâu sát từ Tổ chức Đảng, các cấp Lãnh đạo, của tổ chức 
Công đoàn. Ai cũng giữ được việc làm ổn định, phù hợp với 
trình độ chuyên môn và năng lực công tác, đảm bảo thu nhập 
và trong cùng một mái nhà chung là EVNCPC.
=TầM xuân

NPTS  sửa chữa thay thế máy cắt và dao cách ly 220 kV.
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= Mai ngọC lương ở Tà Lành
M ùa đông ấm 

Trường Mầm non thôn Tà Lành - điểm trường nằm cách trung 
tâm huyện Văn Chấn 30km, là nơi học của 40 trẻ em các dân 
tộc Dao, Mông, Thái, Dáy với cơ sở vật chất là ngôi nhà được 
lợp bằng lá cọ, diện tích nhỏ phải tu sửa thường xuyên… 

Xóa lớp học tạm tại thôn 
Tà Lành nằm trong 
Chương trình an sinh xã 
hội “Trao niềm tin, gửi 
yêu thương” của Đoàn 

thanh niên Tổng công ty Điện lực miền 

Bắc (EVNNPC) và Đoàn thanh niên 
Công ty Điện lực Yên Bái nhân Tháng tri 
ân khách hàng năm 2018 của EVNNPC.

Công trình được xây dựng với tổng 
kinh phí gần 250 triệu đồng dành tặng 
cho cô và trò nơi đây với hai phòng học 

xây dựng kiên cố, trang bị đầy đủ bàn 
ghế, đồ dùng, thiết bị giáo dục, sân 
chơi cho học sinh. Ngoài ra, bếp ăn 
và nhà vệ sinh, tường rào xung quanh 
cũng được xây dựng chắc chắn để giúp 
các em được học tập, vui chơi sau mỗi 
giờ tan học khi đến trường nhằm giúp 
các em phát triển trong tương lai.

Ngày khánh thành công trình, cô 
giáo Hiệu trưởng Lê Ngọc Lan đã xúc 
động nói: “Đây thực sự là nguồn động 
viên kịp thời giúp 40 cháu tại thôn Tà 
Lành được học trong ngôi trường thuận 
lợi, kiên cố hơn để cô và trò cùng nhau 
phấn đấu dạy tốt và học tốt”. 

Một món quà đặc biệt ý nghĩa 
đến với cô giáo và con em đồng bào 
dân tộc tại điểm trường Tà Lành vào 
những ngày cuối đông giá rét tháng 
12 năm 2018 là sự truyền thông lan 
tỏa nhân tháng tri ân khách hàng năm 
2018 của Công ty Điện lực Yên Bái, 
EVNNPC. n

Ngôi trường mầm non Tà Lành trước khi chưa được xây dựng.

Trường mầm non Tà Lành sau khi hoàn thành.

M
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Sẵn sàng đón nhận  
thử thách 

Khi một dự án điện được phê duyệt, 
cán bộ làm nhiệm vụ GPMB đã ngay 
lập tức phải vào cuộc và sẵn sàng đối 
mặt với nhiều khó khăn, thử thách mới. 
Ông Đỗ Quang Vinh - Trưởng phòng 
GPMB, Ban Quản lý Dự án lưới điện Hà 
Nội, thuộc EVNHANOI đã gắn bó với 
công việc này gần 20 năm. Theo ông 
Vinh, GPMB chưa bao giờ là công việc 
dễ dàng, đặc biệt, với Hà Nội, việc này 
còn khó khăn gấp bội. Đó là do chênh 
lệch giữa giá đền bù của Nhà nước với 
giá thị trường. Ngoài ra, còn rất nhiều 
vấn đề phát sinh khác như, đất chính 

chủ hay không chính chủ, chênh lệch 
diện tích thực tế so với trên giấy tờ... Có 
trường hợp, gia đình đã đồng ý ký biên 
bản kiểm kê, công khai các phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhưng 
khi được thông báo trả tiền, gia đình 
lại không đến nhận. Cá biệt, có người 
đã nhận tiền và cam kết bàn giao mặt 
bằng, nhưng lại không tháo dỡ tài sản, 
vẫn tiếp tục canh tác trên phần đất phải 
bàn giao cho dự án… 

Theo ông Vinh, GPMB ở Hà Nội hiện 
nay đang gặp quá nhiều khó khăn. Đặc 
biệt là Dự án  đường dây 110kV và TBA 
110kV Phú Xuyên - một trong những dự 
án cấp bách, đảm bảo điện cho huyện 

Phú Xuyên và TP. Hà Nội. Lúc đầu, các 
gia đình thuộc diện bị thu hồi đất đều 
đồng thuận và ủng hộ. Nhưng những 
gia đình không nằm trong phạm vi bị 
thu hồi, không có tiền đền bù lại đứng 
ra phản đối, kêu gọi người khác không 
nhận tiền. Sau 11 cuộc họp, lấy ý kiến, 
đối thoại giữa các cơ quan và người dân 
địa phương, các sở, ngành liên quan đã 
nghiên cứu, xem xét, đồng thời đề xuất 
UBND thành phố dịch chuyển vị trí TBA 
và đã được thành phố chấp thuận cho 
dịch chuyển cách xa khu dân cư 170m, 
tại cánh đồng Chéo B, tiểu khu Mỹ 
Lâm. Hiện vẫn còn có 3 đơn kiến nghị 
phản đối vị trí mới của dự án. 

Khó khăn nhiều như vậy, nhưng hiểu 
được tầm quan trọng của Dự án điện là 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp 
phần làm cho dân giàu, nước mạnh, 
cán bộ GPMB luôn kiên trì bám dân, 
bám địa phương, bám chính quyền, làm 
cho “dân hiểu, dân thương, dân nhận 
bồi thường...”, để các dự án điện triển 
khai thuận lợi. 

Ông Vinh cho biết, vai trò cán bộ 
GPMB là rất quan trọng, nhưng đến nay 
vẫn chưa có trường lớp nào đào tạo 
đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB. 
Muốn làm tốt việc này, người cán bộ 
phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, 
hiểu sâu sắc và biết vận dụng một cách 
sáng tạo các quy định của pháp luật và 
quan trọng nhất là có kinh nghiệm và 
nắm rõ tình hình, thói quen, phong tục, 

hoàn cảnh cụ thể từng hộ dân... Ngoài 
ra, cán bộ GPMB không thể thiếu sự 
kiên trì, bản lĩnh tham mưu, phân tích 
cho lãnh đạo hiểu và mạnh dạn giải 
quyết những vấn đề phát sinh từ thực tế 
trên tinh thần hợp tình, hợp lý.

Mềm dẻo và sát sao  
phối hợp với chính quyền  
địa phương

6h sáng một ngày cuối tháng 8, 
chúng tôi theo chân anh Mai Chấn 
Chiến - Phòng GPMB, Ban Quản lý Dự 
án lưới điện Hà Nội (EVNHANOI) về thị 
xã Sơn Tây làm công tác “dân vận” Dự 
án Cải tạo đường điện Hà Đông - Sơn 
Tây 110 kV. 

Anh Chiến cho biết: Kỷ niệm đáng 
nhớ nhất là lúc mới bước chân vào 
nghề, được đi làm Dự án TBA 220kV 
Tây Hồ (năm 2012). Khó nhất là tiếp 
cận và thuyết phục gia đình bà N. Cứ 
thấy bóng dáng cán bộ ở đâu là bà chửi 
rủa thậm tệ. Kiên trì bám trụ, phải “rình” 
khi bà N. đi vắng tôi mới vào được nhà, 
tiếp cận và thuyết phục chồng bà”. 

Theo anh Chiến, gần dân, hiểu 
hoàn cảnh từng hộ dân... từ đó có cách 
tiếp cận phù hợp là kinh nghiệm của 
anh được rút ra sau những năm tháng 
tham gia công việc GPMB cho các dự 
án điện… Với những gia đình khó tính, 

phải đi nhiều lần, anh Chiến thường 
chọn buổi tối, hoặc lúc thời tiết không 
thuận lợi đến gia đình thuyết phục, giải 
thích.Qua đó, người dân thấy được sự 
nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ dân 
vận với công việc chung mà tích cực 
hợp tác. Đơn cử như ông Phí Hữu Lan 
(ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai), 
không phản đối dự án, nhưng họp lần 
nào, ông bà… cũng khóc. Ông Lan 
là cán bộ quân đội về nghỉ theo chế 
độ một lần. Thực hiện chính sách dồn 
điền đổi thửa, ông bà đổi đất từ trong 
đê ra ngoài đê làm vườn - ao - chuồng. 
Nhưng dịch bệnh hoành hành, bao 

nhiêu rau màu, gà, vịt, lợn đều chết. 
Được tin, phần đất lại thuộc dự án, bị 
thu hồi gần một nửa, bao nhiêu mất 
mát xảy ra, khiến ông bà cứ nghĩ tới 
là… tủi thân. Dù rất thương dân, nhưng 
quy định của Nhà nước buộc phải làm, 
các cán bộ GPMB tìm cách hỗ trợ thêm 
cho ông bà. Cụ thể, đội xây dựng “nhờ” 
bà nấu cơm, trả tiền đầy đủ để gia đình 
có thêm thu nhập. Khi thi công cột điện 
buộc phải chặt cây, gia đình ông bà 
cũng được tiền bồi thường đầy đủ, ông 
bà vui hơn… Anh Chiến chia sẻ: “Sau 
này, ông bà quý cán bộ ngành Điện lắm, 
lần nào tôi xuống cũng được mời uống 
nước và ăn hoa quả trồng trong vườn”. 

Một trong những niềm vui và sự đồng 
thuận hiếm thấy là khi GPMB ở xứ đạo 
xã Liên Bạt (huyện Ứng Hòa, HN). Công 
trình xây dựng TBA treo dung lượng  
250kVA tại Hoa Sơn đã  hoàn thành  
trước lễ Noel năm 2013. Cả làng xứ đạo 
đều có điện sáng tưng bừng mừng ngày 
Chúa giáng sinh. Nhà nào cũng treo đèn 
nhấp nháy trước cửa, điều mà nhiều năm 
trước không có được. Lãnh đạo UBND 
xã, ông trưởng thôn và dân làng phấn 
khởi, gom góp tiền mời anh em thi công 
xây dựng TBA đi uống bia. 

Bên cạnh những dự án có thời gian 
GPMB kéo dài 3-5 năm, cũng có những 

dự án, việc đền bù GPMB diễn ra vô 
cùng thuận lợi, nhờ sự vào cuộc đồng bộ 
của chính quyền các cấp, sự năng động, 
mềm dẻo của đội ngũ thợ điện làm dân 
vận. Điển hình là Dự án xây dựng đường 
dây 110kV từ phía Tây Hà Nội lộ 173 đấu 
nối Hà Đông - Sơn Tây. Công trình được 
khởi công tháng 3/ 2016, chỉ trong 28 
ngày đã hoàn thành công tác bồi thường 
GPMB, trước 60 ngày so với kế hoạch… 
Anh Chiến cười nói: “Với những người 
làm công tác dân vận đền bù GPMB như 
chúng tôi, niềm vui chỉ thực sự có được 
khi dân nhận tiền đền bù và bàn giao mặt 
bằng cho chủ đầu tư, giải phóng được 
mặt bằng của các dự án điện”... n

= Thảo Vân

Những công việc 
Đòi hỏi sự Kiên Trì

“Phải kiên trì, không được nản chí” là phẩm 
chất cần có của những người làm công tác 
giải phóng mặt bằng (GPMB) ngành Điện. 
Chỉ cần mặt bằng chậm giải phóng, nguy cơ 
chậm tiến độ các dự án điện là khó tránh.

Tuyên truyền, giải thích  cho ông Nguyễn Văn Bảng (Phường Trung Hưng, Tx. Sơn Tây) về Dự án 
Cải tạo đường điện Hà Đông - Sơn Tây 110 KV Thị xã Sơn Tây. 

Với những người làm công tác dân vận đền bù GPMB, niềm vui chỉ thực sự có được khi giải 
phóng được mặt bằng của các dự án điện. 

Thực hiện kiểm đếm thực địa thôn Khánh Tân, 
Sài Sơn, dự án 182 Chèm Phúc Thọ.



58  Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 1+2/2019   59 Baûn tin Coâng ñoaøn ñieän löïC vieät nam  - thaùng 1+2/2019

Xuân 
Kỷ Hợi
Xuân 
Kỷ Hợi

đội vào vị trí thuận lợi để ghi bàn thắng. 
Trường có tố chất của một thủ lĩnh trên 
sân. Con luôn nêu cao tinh thần đoàn 
kết nhất trí trong toàn đội, tuân thủ đấu 
pháp của huấn luyện viên đã đề ra. Cho 
nên, ra sân, tôi thấy được toàn khối sức 
trẻ đang chiến đấu hết mình vì màu cờ 
sắc áo và vì người hâm mộ”.

Dù vậy, ông Chiến cũng nhìn nhận, 
ở Xuân Trường cũng có những điểm yếu 
nhất định, đó là khả năng tranh chấp tay 
đôi. Tuy đã có cải thiện rất nhiều trong 
những trận đấu gần đây, nhưng vẫn cần 
không ngừng học tập, tiếp tục rèn luyện 
để vươn tới đỉnh cao…

Là một người cha, ông Chiến không 
nhớ mình đã trải qua biết bao cung bậc 
cảm xúc, những lúc con trai dính chấn 
thương hay thời điểm xuống phong độ. 
Dẫu biết rằng, với một cậu thủ bóng đá, 
những điều trên là không tránh khỏi, và đó 
chính là những thử thách trong sự nghiệp 
mà họ phải vượt qua. Ông và gia đình 
luôn động viên, sát cánh cùng con trong 
những lúc khó khăn, giúp con vượt qua, 
chứng minh bản lĩnh qua từng trận đấu.

“Tôi cũng như những bố mẹ của 
các cầu thủ khác, sợ nhất là khi con bị 
chấn thương. Tôi còn nhớ năm 2015, 
Xuân Trường bị chấn thương phải nghỉ 
thi đấu một thời gian khá dài. Thực sự 
là khó nói hết được những lo âu khi đó. 
Gia đình tôi đã luôn song hành cùng 
con, thường xuyên trao đổi với bác sĩ 
cũng như ban huấn luyện để có phương 
án điều trị tốt nhất. Rất may, sau đó 
Trường đã bình phục và trở lại thi đấu 
với phong độ cao”, ông Chiến cho hay.

Tết - mệt nhưng vui
Ông Lương Bách Chiến cho hay, 

Xuân Trường trúng tuyển vào Học viện 
HAGL-ARSENAL-JMG lúc 12 tuổi. 
Lúc ấy, ông vui vì đã thấy hình bóng 
của một cầu thủ chuyên nghiệp trong 
tương lai. Bởi lẽ HAGL-ARSENAL-JMG 
của bầu Đức khi đó rất chuyên nghiệp, 
cơ sở vật chất tốt. Môi trường này đủ 
điều kiện để những cậu bé như Xuân 
Trường phát triển tài năng bóng đá 
của mình. Nhưng ông cũng thấp thỏm 
lo âu khi đứa con trai xa rời vòng tay 

yêu thương của gia đình, người thân. 
Liệu con có vững bước trong giai đoạn 
đầu đời của sự nghiệp? Ray dứt, nhớ 
nhung khi phải sống xa con nhưng ông 
và gia đình luôn giấu tâm trạng này 
vào trong, để con chân cứng đá mềm 
với sự nghiệp cầu thủ.  

Ông Chiến cho biết, trước đây, gia 
đình ông cũng như mọi gia đình khác, 
Tết là lúc cả nhà sum vầy, cùng nhau 
chào đón năm mới, đi chúc Tết gia 
đình bà con, làng xóm… Thế nhưng, 
Tết Mậu Tuất năm 2018 vừa rồi là một 
cái Tết rất đặc biệt, gia đình ông như 
một khu tham quan thu nhỏ, nơi sum 
họp của những người hâm mộ bóng đá 
trong những ngày Tết. Rất nhiều gia 
đình ở khắp mọi nơi đến nhà để chúc 
Tết gia đình và Xuân Trường; có những 
em nhỏ đi cùng bố mẹ đến để được 
gặp mặt thần tượng, xin chữ ký… Tình 
yêu bóng đá đã thực sự kéo mỗi con 
người, mỗi gia đình lại với nhau. Ngày 
nào, gia đình ông cũng tấp nập đến 
11-12 giờ đêm. Rất bận nhưng cũng 
rất vui! n

 “Xuân Trường cảm nhận rõ 
tình yêu bóng đá cháy bỏng 
của tôi”

Đam mê cháy bỏng, nhưng ông 
Chiến lại không có duyên với trái bóng 
tròn mà lại gắn bó với ngành Điện. Dù 
vậy, ông chưa từng hối tiếc, bởi cùng 
với bóng đá, giờ đây ông có thêm tình 
yêu với ngành Điện - một ngành mang 
lại nguồn sáng cho mỗi gia đình, cho 
đất nước.

Ông chia sẻ, khi đất nước còn chiến 
tranh, tôi vào quân đội. Xuất ngũ, tôi 
công tác và gắn bó lâu dài với ngành 
Điện. Ở đây, tôi vừa được cống hiến cho 
công việc của mình, vừa được thể hiện 
niềm đam mê. Công ty Điện lực Tuyên 
Quang có một sân chơi dành cho bóng 
đá đầy nhiệt tâm, kết nối. Tôi được ra 
sân, đá cùng đồng nghiệp. Những lúc 
ấy, trái tim tôi lại rạo rực những hình 
ảnh đẹp về con trai và đồng đội.

Tuy không phải là cầu thủ chuyên 
nghiệp, nhưng có lẽ ông trời cũng ưu 
ái với ông, bởi tình yêu bóng đá của 
ông đã được di truyền sang con trai. 
Đặc biệt năm 2018, con trai ông cùng 
đồng động đã viết nên những trang sử 
vẻ vang cho lịch sử bóng đá Việt Nam.

“Tôi đã dành cho trái bóng một tình 
yêu bao la, chẳng thể nào phôi pha theo 
tuổi tác. Tuyệt vời hơn, Xuân Trường 
cảm nhận rõ và thấu đáo thứ tình yêu 
ấy của tôi. Để rồi, con cũng như cha, 
yêu bóng đá đủ để thắp lên ngọn lửa 
đam mê bất tận”, ông Chiến cho hay.

Luôn dõi theo con trai cùng đồng 
đội trong từng trận đấu, ông Chiến cũng 
nắm rất rõ sự chuyển hóa của tư duy 
chiến thuật trong từng trận đấu. Ông 
khẳng định, Xuân Trường và đồng đội 
luôn tuân thủ triệt để đấu pháp và chiến 
thuật của huấn luyện viên. Trên hết, 
chính tinh thần đoàn kết, lòng tự hào 
dân tộc và vì người hâm mộ của toàn 
đội tuyển đã dẫn đến thành công.

Nói riêng về con trai mình, ông Chiến 
tự hào: “Tôi đã thấy Xuân Trường tự tin 
xử lý kỹ thuật qua từng pha bóng. Đặc 
biệt là những đường truyền bóng đảm 
bảo độ chính xác cao, luôn đưa đồng 

= Kiều anh - hồng hoa

Cha - ông Lương Bách Chiến, Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân 
sự Công ty Điện lực Tuyên Quang đã dành cho bóng đá một tình 
yêu cháy bỏng. Con - Lương Xuân Trường, Đội trưởng của đội 
tuyển U23 Việt Nam. Và con chính là hiện thân rạng rỡ cho một 
giấc mơ đẹp của đời cha. Giấc mơ dành cho trái bóng, dệt từ 
tình yêu khởi sinh mạnh mẽ như mùa xuân và ấm nồng như lửa.

ÔNG LươNG báCh ChIếN - bố Cầu Thủ LươNG XuâN TrườNG:

Tình yêu Với Trái Bóng
Di Truyền Từ Cha sang Con

Đồng nghiệp Công ty Điện lực Tuyên Quang chúc mừng gia đình cầu thủ Lương Xuân Trường.

Chia vui niềm tin chiến thắng với đội tuyển Việt Nam.
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Những bản tình ca ngành Điện
Có người từng nói: “Hiếm ngành nào lại có nhiều sáng tác 

và ca khúc hay như ngành Điện”. Cái hay ở đây không chỉ bởi 
ca từ, điệu nhạc, mà ở chính tình yêu của những người lao 
động - các tác giả không chuyên. Họ có thể là kỹ sư/công 
nhân, là “lính” đường dây, là nhân viên văn phòng, thậm chí 
lái xe… khi đã khơi dậy được nguồn cảm hứng sáng tác, họ 

trở nên phiêu hơn, dạt dào cảm xúc, lắng đọng, yêu thương 
đến vô cùng…

Một trong những “nghệ sỹ” của ngành Điện với tài sản đồ 
sộ theo suốt chiều dài lịch sử của ngành, đó là anh là Nguyễn 
Phương Tài. Là lái xe ngành Điện, bôn ba khắp đất nước, anh 
còn là một nhạc sĩ với hơn 100 sáng tác, nhận được hàng 
chục giải thưởng lớn, nhỏ… Trong cuộc sống, mọi người 
thường gọi anh là nhạc sĩ, nhưng anh luôn nhận mình là lái 
xe ngành Điện. 

Năm 1985, đến với ngành Điện trong vai trò người điều 
khiển vô - lăng, anh tài xế  Nguyễn Phương Tài khi ấy cũng 
không nghĩ rằng mình sẽ sáng tác nhiều về ngành Điện đến 
thế. Nhưng, giống như duyên nợ, vốn đam mê ghi - ta, đam 
mê âm nhạc, cháy bỏng một tâm hồn nghệ sỹ, sau mỗi 
chuyến rong ruổi với những người thợ điện ở mọi miền đất 
nước, chứng kiến biết bao gian khó, bao hy sinh và cảm 
nhận được vẻ đẹp trong lao động của người thợ điện, anh 
bắt đầu sáng tác. Anh chia sẻ: Từ tình cảm, sự khâm phục, 
mến mộ công việc của những người thợ điện… cảm xúc cứ 
ùa đến và tôi tập hợp thành giai điệu, ca từ cho các ca khúc 
của mình. Ngược lại, âm nhạc cũng giúp tôi rất nhiều trong 
quãng đời lái xe. Bởi, lái xe là một nghề chịu nhiều áp lực và 
căng thẳng. Hằng ngày, ngồi đằng sau vô - lăng, nhiều người 
nghĩ lái xe chỉ biết đến những con đường ngoằn ngoèo, hiểm 
trở… Nhưng không, nơi núi non hiểm trở, tôi đã đem lời ca, 

= Danh ánh

tiếng hát của mình cùng cây đàn để sưởi ấm tâm hồn và xua 
tan nỗi nhớ nhà, nhớ người thân của những người làm điện tại 
công trường… Khi ấy, âm nhạc giúp tôi cảm thấy thoải mái, 
thanh thản hơn.

Anh Tài chia sẻ: "Mỗi bài hát là một câu chuyện. Đơn cử, 
bài “Chiếc dây da” ra đời sau một chuyến công tác. Khi ấy, 
tôi đưa anh em công nhân đi làm trên tuyến đường dây, tình 
cờ chứng kiến cảnh một người thợ vì không mang dây an toàn 
nên đã bị ngã. Đó là một câu chuyện buồn khiến tôi trăn trở 
nhiều. Sau đó, tôi sáng tác bài hát này như một lời nhắc nhở 
và tuyên truyền về an toàn lao động. Bài này sau đó đã mang 
lại hiệu ứng tích cực trong ngành Điện, tôi thấy rất vui".

Cùng đam mê sáng tác, thơ ca như anh Tài, anh Nguyễn 
Đắc Cường (chuyên viên Công đoàn Điện lực Việt Nam) là 
một trong những người có nhiều tác phẩm viết về ngành Điện. 

Dân kỹ thuật, chưa từng qua lớp thanh nhạc, nhưng với tình 
yêu âm nhạc hòa quyện với tình yêu ngành, anh Cường tự học 
nhạc lý, sáng tác những bài hát ngợi ca ngành Điện. Trước 
đây, anh Cường đã có hơn 15 gắn bó với Công ty Thủy điện 
Sơn La, trải nghiệm qua nhiều khó khăn, vất vả, nên tình yêu 
ngành dường như đã ngấm vào máu thịt. Ca khúc đầu tay của 
anh là “EVN nguồn sáng tương lai” (sáng tác tháng 5/2012) 
- một trong những bài hát để lại ấn tượng sâu sắc, nhiều xúc 
cảm sâu đậm nhất cho người nghe. 

“Khi tôi sinh ra đất nước còn nghèo 
Tôi luôn ước mơ nguồn điện tương lai, 
Xóa hết mồ hôi trưa hè nhọc nhằn, 
Sưởi ấm tình người giá rét những đêm đông...” 

Cháy bỏng những vần thơ
Không chỉ là chất liệu cho những bài ca lãng mạn đi cùng 

năm tháng, với những con người tưởng chừng như thô ráp, 
công việc tưởng chừng khô khan, nhàm chán bỗng trở nên 
đậm chất thi vị trong những bài thơ do những “nhà thơ thợ 
điện” sáng tác. 

Trong số hàng trăm nhà thơ không chuyên ấy, chị Lương 
Thị Thanh Huyền - Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Điện 
lực Bắc Giang cũng là một trong những nhà thơ có nhiều 
sáng tác nhất về ngành Điện. Bén “duyên” với thơ ca từ khi 
còn là nữ sinh trung học, từng sáng tác nhiều thơ, tuy nhiên, 
chị Thanh Huyền không nhận mình là nhà thơ, mà đơn giản 
chỉ là người yêu thơ. Bằng trái tim nhạy cảm của một phụ nữ, 
chị đã viết rất nhiều bài thơ chân thực, xúc động về nghề và 
những người làm điện. 

Theo chị Huyền, làm thơ về ngành Điện rất khó, bởi những 

NhạC VÀ Thơ CủA NGườI LÀM ĐIỆN

Dạt dào cảm xúc,  
lắng đọng yêu thương
Nhìn vào công việc của ngành Điện, chỉ toàn máy biến áp, đường dây, 
cột thép sừng sững… Ấy vậy mà trong chính công việc tưởng như rất 
khô khan ấy, lại có hàng trăm ca khúc, hàng ngàn bài thơ dạt dào cảm 
xúc được sáng tác bởi những người làm điện.

Anh Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVN NPT người có 
nhiều cảm xúc cho những bài thơ viết về ngành Điện.

Nhạc sỹ Nguyễn Phương Tài đón nhận chúc mừng của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Nhạc sỹ Phương Tài trong một đêm biểu diễn.
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thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, khô khan, khó gieo vần. 
Chỉ khi yêu nghề, có cảm xúc với nghề và viết về chính công 
việc, những người thân yêu đang làm trong ngành Điện mới 
có thể “hóa giải” được sự khô khan, gò bó đó. Mỗi bài thơ 
chị viết về ngành Điện đều gắn với một kỷ niệm, một sự việc 
cụ thể. Đó có thể là những lần dầm mưa, dãi nắng trên công 
trường, hay “căng mình” trong nắng cháy sửa chữa điện…
Trong những hoàn cảnh đặc biệt ấy, chị thường mượn thơ để 
thể hiện cảm xúc. Chúng ta có thể hiểu được cảm xúc của chị 
qua bài “Tôi yêu người chiến sĩ áo cam”.

“Công việc lặng thầm, người chiến sỹ áo cam
Chẳng quản gian nan, dầm mưa, dãi nắng.
Bữa cơm gia đình, anh thường đi làm vắng
Cái nắng nung người, rát bỏng cả thịt da 
Làm việc trên cao, các anh chẳng nề hà.
Mang ánh sáng, chạy dài đi muôn ngả
Thương các anh, ngày đêm vất vả
Giấc ngủ không tròn có việc lại lao đi…”
“Tôi viết để trải lòng, để thỏa mãn sự đam mê làm thơ, 

cũng là hy vọng thông qua những vần thơ ấy, công chúng có 
thể hiểu hơn, đồng cảm và sẻ chia nhiều hơn với những vất 
vả khó khăn của những người làm điện như chúng tôi” - chị 
Thanh Huyền bộc bạch.

Đồng cảm với những vất vả lặng thầm trong công việc, 
thơ chị Thanh Huyền toát lên sự lạc quan, yêu đời, yêu nghề 

của những người làm điện. Đó là hình ảnh người thợ vẫn vui  
tươi khi luôn phải làm việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết 
khắc nghiệt. “Điện về toả khắp nơi nơi/Chúng tôi người thợ 
mỉm cười dưới mưa", hay “Giữa trời nắng gió rì rào/Mà người 
thợ điện trên cao vẫn cười”. 

Còn trong thơ của anh Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ 
tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, độc 
giả lại có thể thấy góc nhìn khác, không cầu kỳ, trau chuốt 
mà chân thật, mộc mạc như chính con người, công việc, 
tính cách và tâm hồn của người “lính” truyền tải vậy. Đôi 
khi, cảm xúc được khơi nguồn khi nhà thơ bắt gặp những 
người thợ lên tuyến, băng đèo, lội suối, hay đơn giản chỉ là 
những giọt mồ hôi ướt đầm trên khuôn mặt, trên lưng áo 
người thợ.

“Yêu biết mấy mỗi khi ta lên tuyến 
Băng qua đèo, băng qua thác ghềnh
Giọt mồ hôi rơi, lưới điện sừng sững hiên ngang giữa 

trời…”
Những vần thơ của anh dù đôi chỗ có thể chưa điêu luyện 

về vần điệu, nhưng đều xuất phát từ xúc cảm thật, con người 
thật và đã chạm được vào trái tim người đọc. Trước hết, đó là 
bạn bè, đồng nghiệp - những người cũng yêu thơ, yêu nghề 
như anh. Nhiều người vẫn ngâm nga những vần thơ trong bài 
“Niềm vui người thợ truyền tải điện” mỗi khi lên tuyến hay 
trong những giờ giải lao.

Có ai đó nói rằng: "Muốn biết, muốn hiểu về ngành gì hãy 
nghe những ca khúc, đọc những bài hát về ngành đó. Đó sẽ 
là bức tranh đầy đủ nhất, đẹp đẽ và chân thật nhất về những 
người làm nghề." Nói như vậy thì hơn 1.000 ca khúc, bài thơ 
về ngành Điện trong suốt chiều dài lịch sử sẽ là gia tài đồ 
sộ và giá trị nhất với những người đã, đang và sẽ gắn bó với 
ngành Điện - ngành nghề của vất vả, gian truân, hiểm nguy 
nhưng cũng rất đỗi tự hào.n

Đó là trường hợp của Nguyễn Hồng Hải, công 
nhân Điện lực Trấn Yên thuộc Công ty Điện 
lực Yên Bái - người vừa giành giải Xuất sắc 
trong phần thi hùng biện tại Hội thi “Người làm 
công tác An toàn, vệ sinh lao động giỏi” do 

Cục An toàn (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức.
Với khuôn mặt xinh xắn tự tin cộng với giọng hát truyền 

cảm đầy nội lực, Hồng Hải luôn được chọn tham gia các hoạt 
động bề nổi của đơn vị. Hải cho biết, cô chẳng nhớ đã tham 
gia bao nhiêu hội thi nữa, chỉ biết rằng từ đầu năm 2018 đến 
nay Hải đã vinh dự đạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát công nhân 
viên chức lao động tỉnh Yên Bái, giải Nhì đồng đội trong cuộc 
thi Phụ nữ EVNNPC đảm đang - thanh lịch cùng nhiều thành 
tích cao trong các cuộc thi cấp Công ty và Điện lực. 

Trong cuộc thi “Người làm công tác An toàn, vệ sinh lao 
động giỏi”, Hải đảm nhiệm trọng trách nặng nề khi tham gia 
hai trong số ba phần của cuộc thi đó là thi “Trắc nghiệm tổng 
quan kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động” và “Hùng biện”. 
Để có thể tham gia hai phần thi này, Hải đã phải thức trắng 
nhiều đêm học kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về an toàn vệ 
sinh lao động.

Nói về cảm xúc khi tham gia phần thi hùng biện, Hải kể: 
“Được chọn tham gia thi hùng biện em rất hồi hộp mặc dù 
trước đó em đã từng phát huy vai trò cá nhân trong nhiều cuộc 
thi lớn. Em cũng rất tự hào vì được chọn làm đại diện cho Tổng 
công ty tham dự cuộc thi vì vậy em luôn tự nhủ phải cố gắng 
hết mình vì màu cờ sắc áo của đội”. Nhờ nội dung bài viết sâu 
sắc cộng với sự tập luyện nghiêm túc mà bài hùng biện về chủ 
đề an toàn vệ sinh lao động vốn tưởng chừng như rất khô khan 
đã chạm đến cảm xúc của người nghe. Cả hội trường lúc lặng 
im lúc như vỡ òa theo giọng nói truyền cảm.

Tập dượt cho cuộc thi, Tổng công ty đã triệu tập 23 thành 
viên từ các PC Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Nam, Hà 
Tĩnh… Giống như Hải, anh chị em ở các tỉnh cũng phải tạm 

xa gia đình, gác lại những bộn bề của cuộc sống để nỗ lực 
hơn 100% sức lực của mình và quyết tâm dành chiến thắng.

Chị Đinh Oanh - công tác tại Trung tâm Chăm sóc khách 
hàng cho biết, cả đội thường phải tập thêm cả ngày thứ Bảy 
và Chủ nhật. Những ngày gần thi thì tập bất kể ngày đêm. 
Nhiều lúc cũng nản khi gặp những động tác múa khó nhưng 
nghĩ đến nhiệm vụ mà Tổng công ty giao nên anh chị em lại 
cố gắng vượt qua.

Sau một tháng miệt mài tập luyện, những nỗ lực không 
mệt mỏi của toàn đội đã được đền đáp. Thế nhưng điều đặc 
biệt hơn đó là qua Hội thi, EVNNPC đã giới thiệu với bạn bè về 
văn hóa an toàn của Tổng công ty đồng thời truyền đi thông 
điệp quan trọng trong lao động sản xuất đó là “Hãy nghĩ về 
an toàn trước khi hành động”. n

= phương anh

hộI ThI "NGườI LÀM CÔNG TáC AN TOÀN, VỆ sINh LAO ĐộNG GIỏI" 

Chuyện Chưa KỂ Về nhỮng người Dành 

ngôi vị quán quân
Vừa bước vào ngôi nhà nhỏ, cô con gái 8 tuổi đã chạy ùa ra ôm chặt 
lấy cổ mẹ. Ánh mắt long lanh, đôi môi nhỏ xíu thơm lên má mẹ rồi 
thì thầm: Con nhớ mẹ lắm!. Đã gần một tháng nay bé không được 
gặp mẹ. Bố đi công tác xa, ở cùng ông bà nội nên nỗi nhớ mẹ của cô 
bé vừa tròn tám tuổi lại càng nhân lên gấp bội.

Anh Nguyễn Đắc Cường - chuyên viên Công đoàn ĐLVN.

Chị Thanh Huyền - người bén duyên với ngành Điện.

Chị Nguyễn Hồng Hải (ngồi giữa) cùng đội thi của EVN NPC.
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* lÝ nhậT Tôn: Sinh năm Quý Hợi 1023, quê Bắc 
Ninh, vị vua thứ ba triều Lý, hiệu Thánh Tông. Nhiệt tình, 
nhân hậu, khoan dung, lên ngôi năm 31 tuổi, nổi tiếng 
với lòng yêu nước thương dân. Cùng Nguyên phi Ỷ Lan 
dốc sức chăm lo chính trị, củng cố quốc phòng, chấn 
hưng văn hóa - xã hội, đưa quốc gia phát triển cực thịnh 
suốt thời gian trị vì. Ông còn là người đầu tiên cho xây 
Văn Miếu và mở khoa thi bác học để khích lệ sĩ phu, 
tuyển chọn nhân tài.

* phạM Đôn lễ: Sinh năm Ất Hợi 1455, quê Thái 
Bình, văn thần đời Lê Thánh Tông. Thông thái, linh hoạt, 
năm 1481 đỗ trạng nguyện (cả thi Hương, thi Hội lẫn thi 
Đình đều đỗ đầu, trở thành vị Tam nguyên đầu tiên trong 
lịch sử khoa cử nước ta). Nức danh văn thơ, lại giỏi việc 
kinh tế - chính trị, rất được trọng vọng và làm quan tới chức 
Tả thị lang. Ông là người tiên phong truyền bá cách trồng 
cói, dệt chiếu từ Trung Quốc vào miền duyên hải Bắc Bộ.

* Đinh lưu KiM: Sinh năm Kỷ Hợi 1479, quê Hải 
Dương, danh sĩ thời Lê sơ. Nhiệt tình, can đảm, uyên 
bác, mới 17 tuổi đã thi đỗ Tiến sĩ, làm quan đến Đông 
các Đại học sĩ. Rất đa tài, ông am hiểu bách công kỹ 
nghệ, thành thạo nhiều nghề và giỏi nhiều môn thể thao 
(đua ngựa, bắn cung, đánh bóng, đá cầu...).

* nguyễn BỈnh KhiêM: Sinh năm Tân Hợi 1491, quê 
Hải Phòng, danh sĩ thời Mạc. Khảng khái, nhân nghĩa, trí 
tuệ, năm 1535 đỗ Tiến sĩ, làm quan tới Thượng thư (Bộ 

trưởng) Bộ Lại, đắc lực giúp các vua Mạc thực thi chính 
sách xã hội. Tinh thông lý học và tướng số, là tác giả nhiều 
câu “sấm truyền” dự báo rất đúng tương lai. Ông cũng để 
lại những công trình giá trị về triết học, văn hóa, thơ ca.

* hoàng Đình ái: Sinh năm Đinh Hợi 1527, quê 
Thanh Hóa, danh tướng đời Lê Trang Tông. Dũng cảm, 
mưu lược, văn võ song toàn, tận tụy phò tá vua Lê kình 
chống nhà Mạc, được thăng đến Thái úy (Tổng chỉ huy 
quân đội) và Thái tể (tương đương Tể tướng). Ông lập 
nhiều chiến công oanh liệt và rất được nể phục bởi tính 
cách mạnh mẽ, quyết đoán.

* nguyễn phúC nguyên: Sinh năm Quý Hợi 1563, 
quê Thanh Hóa, chúa thứ hai nhà Nguyễn. Thông minh, 
năng động, từng trải, nhiệt tình giúp cha khởi nghiệp và 
năm 1614 kế vị ngôi chúa. Nhân từ, cẩn thận lại rất mềm 
mỏng, khéo léo, ông thu hút nhiều người tài và được dân 
chúng mến yêu gọi là chúa Phật, chúa Sãi. Nhờ ông, bờ 
cõi phương Nam rộng mở, thế lực họ Nguyễn lớn mạnh 
và đối trọng được với chúa Trịnh ngoài Bắc, góp phần 
tạo dựng Vương triều Nguyễn sau này.

* nguyễn Khoa ChiêM: Sinh năm Kỷ Hợi 1659, 
quê Thừa Thiên Huế, danh sĩ đời chúa Nguyễn Phúc 
Chu. Nổi tiếng văn thơ nhưng theo nghề võ, được tiến 
cử, trọng dụng và thăng tới Thượng thư Bộ Lại. Từ năm 
1724, ông được chúa tin tưởng, dùng làm cố vấn hoạch 
định mọi chính sách trị nước, an dân, đối ngoại.

* Quản Đình Du: Sinh năm Quý Hợi 1683, quê Bắc 
Ninh, văn thần đời Lê Duy Phương. Giỏi văn chương lại am 
tường chính trị, năm 28 tuổi đỗ hoàng giáp, làm quan đến 
Hữu tham tri và rất được sĩ phu đương thời trọng vọng.

* ninh Tốn: Sinh năm Quý Hợi 1743, quê Ninh Bình, 
danh sĩ thời Lê mạt. Ham rèn luyện, giỏi ứng biến, chí khí 
cao, năm 1778 đỗ tiến sĩ, làm quan triều vua Lê chúa 
Trịnh tới chức Hữu thị lang Bộ Hình, rồi triều Tây Sơn tới 
chức Thượng thư Bộ Binh. Ngoài lập nhiều chiến công 
hiển hách, ông còn là một nhà thơ lớn.

* nguyễn phúC ĐảM: Sinh năm Tân Hợi 1791, quê 
Thanh Hóa, vị vua xuất sắc nhà Nguyễn, hiệu Minh Mạng. 
Đa tài, thông minh, quyết đoán, lên ngôi năm 29 tuổi, nổi 
tiếng với những chính sách cải cách độc đáo, táo bạo. 
Dưới thời ông, quyền lực nhà nước tập trung cao độ và 
lãnh thổ Việt Nam được mở rộng nhất trong lịch sử.

* phan Kế BÍnh: Sinh năm Ất Hợi 1875, quê Hà 
Nội, nhà văn hóa cận đại. Năm 1906 đỗ cử nhân nhưng 
không ra làm quan mà sống với nghề dạy học, viết báo, 
soạn sách. Ông từng đào tạo được nhiều học trò danh 
tiếng và là tác giả của những công trình lớn về lịch sử, 
văn thơ, phong tục tập quán.

* lê Văn huân: Sinh năm Ất Hợi 1875, quê Hà 
Tĩnh, chí sĩ yêu nước. Nhiệt thành ái quốc, năm 1904-
1905 hăng hái tham gia phong trào Duy tân. Năm 1906, 
đỗ đầu trường thi Nghệ An và bắt đầu hoạt động chính 
trị. Năm 1927, đắc cử nghị sĩ Viện Dân biểu Trung Kỳ và 
đổi tên Hội Phục Việt do mình sáng lập, lãnh đạo trước 
đó thành Đảng Tân Việt (một trong các Đảng tiền thân 
của Đảng Cộng sản). Năm 1929, bị Pháp bắt giam nên 
tuyệt thực và mổ bụng tự sát. Ông là một nhà nho yêu 
nước, một chính khách và là một thi sĩ tài hoa.

* Bùi Kỷ: Sinh năm Đinh Hợi 1887, quê Hà Nam, 
học giả cận đại. Nổi tiếng uyên thâm và nhuần thạo ngôn 
ngữ, năm 23 tuổi đỗ phó bảng, hoạt động trong ngành 
Giáo dục. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, làm Chủ 
tịch Hội Văn hóa kháng chiến. Ông để lại nhiều tác phẩm 
đồ sộ về thi ca, văn học, lịch sử, nghệ thuật và là người 
dày công cải biến, hoàn thiện chữ quốc ngữ Việt Nam.

* phan Khôi: Sinh năm Đinh Hợi 1887, quê Quảng 

Nam, nhà văn cải cách. Thực tế, từng trải, sáng tạo, năm 
1905 đỗ tú tài, nhiệt tình tham gia phong trào Duy tân. 
Từ năm 1911 bắt đầu bước vào làng văn, làng báo, sớm 
nổi tiếng bởi quan điểm đổi mới và phong cách logic, nói 
thẳng. Tham gia kháng chiến chống Pháp, sau năm 1954 
về công tác ở Hội Nhà văn. Ông được coi là người tiên 
phong của văn thơ hiện đại Việt Nam, để lại các công trình 
ngôn ngữ, thơ ca, lịch sử, triết lý, dịch thuật giá trị.

* lê ĐỨC Thọ: Sinh năm Tân Hợi 1911, quê Nam 
Định, nhà hoạt động cách mạng. Bản lĩnh, năng động, 
nồng nàn yêu nước, sớm tham gia Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng Đồng chí hội và vào Đảng Cộng sản năm 
19 tuổi. Đại diện cho các báo công khai của Đảng ở 
Nam Định, hoạt động sôi nổi và bị giặc Pháp bắt nhiều 
lần. Năm 1948 được phái vào công tác tại Nam Bộ, làm 
Phó Bí thư Trung ương cục miền Nam. Từ năm 1954 ra 
Bắc, phụ trách công tác tổ chức và là ủy viên Bộ Chính 
trị. Sau năm 1986, làm cố vấn cao cấp cho Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng. Ông đã có những đóng góp lớn 
trên mặt trận ngoại giao và được trao giải Nobel Hòa 
bình năm 1973 (cùng Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger) 
nhưng ông đã từ chối nhận.

* VŨ Trọng phỤng: Sinh năm Tân Hợi 1911, 
quê Hà Nội, nhà văn hiện thực. Xuất thân từ một gia 
đình nghèo, sớm lập nghiệp với chân thư ký hãng buôn 
Godard, rồi nhà in I.D.E.O. Sẵn năng khiếu văn chương, 
lại say mê lao động và trau dồi văn hóa, viết nhiều tác 
phẩm, nhanh chóng nổi danh trong làng văn, làng báo. 
Ông để lại những truyện ngắn, tiểu thuyết rất ấn tượng và 
được coi là vua của thể loại phóng sự báo chí.

* nguyễn Văn Cao: Sinh năm Quý Hợi 1923, quê 
Hải Phòng, nghệ sĩ đa tài. Sinh trưởng trong một gia đình 
viên chức, mồ côi cha từ nhỏ, phải nghỉ học giữa chừng 
và bươn chải cuộc sống với nhiều nghề. Sớm bộc lộ tài 
năng âm nhạc, sáng tác ra những nhạc phẩm nổi tiếng 
và bài Tiến quân ca trở thành quốc ca Việt Nam từ năm 
1946. Ông còn làm nhiều thi phẩm đặc sắc và vẽ nên 
các bức tranh đa chiều độc đáo. Sau kháng chiến chống 
Pháp (1945-1954), về công tác trong ngành Thông tin 
và có lúc làm tới Phó Tổng thư ký Hội Văn học nghệ 
thuật Việt Nam. Nhạc sĩ tài hoa, thi sĩ nhiệt huyết, họa 
sĩ sáng tạo - ông thực sự là một nghệ sĩ đầy tài năng và 
hiếm có của nền văn hóa Việt Nam. n
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Danh nhân ViệT naM Tuổi hợi
Tựa như vai trò, ý nghĩa và giá trị đa dạng, tích cực của loài lợn (heo), 
tuổi Lợn (sinh năm Hợi) được coi là tuổi nhàn nhã, sung túc, tài giỏi 
và thành đạt. Phải chăng vì thế, trong những danh nhân ảnh hưởng 
lớn trong tiến trình lịch sử Việt Nam, có khá nhiều vị tuổi Hợi…
= Công hiếu

Xuân 
Kỷ Hợi
Xuân 
Kỷ Hợi
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giao thừa = Trần Danh ánh

Tết là dịp để mọi người đoàn viên, sum vầy, thế nhưng, 
do đặc thù công việc, có rất nhiều cán bộ, công nhân 
ngành Điện đã phải gác lại hạnh phúc riêng, túc 
trực và vận hành hệ thống điện đảm bảo an toàn, 
ổn định, góp phần để người dân cả nước được hưởng 
cái Tết trọn vẹn.Trong những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 
2019, nhóm phóng viên Bản tin Công đoàn Điện lực 
có chuyến ngược miền Tây Bắc, đã kịp ghi lại những 
câu chuyện, tâm sự của những người thợ điện vùng 
cao trong những đêm giao thừa “lặng lẽ”.

“lặng lẽ”

Thợ Điện Vùng Cao 
Và nhỮng giao thừa 
“lặng lẽ”

Trong cái se lạnh của 
những ngày giáp Tết 
Nguyên đán 2019, 
chúng tôi có dịp lên Hà 
Giang tới thăm anh em 

công nhân Điện lực Bắc Quang, Công 
ty Điện lực Hà Giang. Anh em thợ điện 
đang khẩn trương thực hiện các phương 
án sẵn sàng phục vụ điện một cách tốt 
nhất cho bà con đón Tết. Các phương án 
kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết 
bị trên lưới không bảo đảm an toàn vận 
hành, những trạm biến áp, đường dây có 
khả năng quá tải trong dịp Tết cũng được 
đơn vị đề ra hướng khắc phục, rồi lịch 
trực xử lý sự cố… cũng được phân công 
cụ thể cho từng cán bộ, công nhân.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn 
Thanh Quyết, công nhân Đội Quản lý vận 
hành số 6, Điện lực Bắc Quang, quê Thái 
Bình, người đã gắn bó với mảnh đất này 

gần 14 năm, có 8 lần trực Tết cho biết: Địa bàn huyện Bắc 
Quang rất rộng, hệ thống lưới điện đi qua địa hình phức tạp, 
hiểm trở, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể xảy ra sự cố. 
Trực tết vào những thời điểm giao thừa là căng thẳng nhất, vì 
chỉ cần một phút không có điện là ảnh hưởng đến sinh hoạt 
của khách hàng. Vì vậy, mỗi khi nhận được lịch phân công trực 
Tết, anh Quyết vừa lo, nhưng cũng rất đỗi tự hào vì được đóng 
góp một phần đảm bảo dòng điện cho người dân có một cái 
Tết trọn vẹn. Cũng vì lẽ đó, chuyện ăn tết trên trụ điện, trên 
đường dây không phải là chuyện xa lạ với những thợ điện cắm 
bản vùng cao.

Anh Nguyễn Thanh Quyết bộc bạch: “Đặc trưng thợ điện 
không khác gì người “lính”, lúc mọi người vui chơi thì chúng 
tôi phải làm việc hết mình để có được dòng điện an toàn, đảm 
bảo thông suốt phục vụ bà con. Có những anh em công nhân 
nhiều năm liền không được ăn Tết cùng gia đình. Nỗi nhớ gia 
đình, người thân khiến những người thợ điện như tôi không giấu 
được xúc động mỗi khi nghĩ đến những cái Tết xa nhà. Song, 
từ việc xác định rõ nhiệm vụ của mình là đem nguồn sáng đến 
cho nhân dân vui Tết thì niềm hạnh phúc của mỗi gia đình cũng 
chính là nguồn động viên khích lệ chúng tôi làm việc”.

Với công nhân nam là vậy với phụ nữ thì việc trực điện ngày 
Tết xa gia đình càng khó khăn hơn. Với chị Nguyễn Thị Huệ, 
công tác tại Đội Quản lý vận hành số 6, Điện lực Bắc Quang 
cũng không ngoại lệ.

Trước mỗi dịp Tết, chị cùng đồng nghiệp đã đi kiểm tra, bảo 
dưỡng, thay thế, sửa chữa kịp thời các khiếm khuyết trên lưới… 
hạn chế tối đa các sự cố. 

Vào những thời khắc Giao thừa, khi mọi người quây quần 
bên mâm cơm tất niên, chị Nguyễn Thị Huệ trò chuyện với 
chồng và cậu con trai của mình thông qua chiếc điện thoại. 

Chia sẻ về cảm giác đón Tết xa nhà, chị Huệ tâm sự:“Vào 
dịp trực Tết, tranh thủ thời gian giữa các ca, chúng tôi cùng 
xắn tay chuẩn bị mâm cỗ cúng Giao thừa. Người lên rừng chặt 
cành đào về trang trí, người gói bánh chưng, người bày mâm 
ngũ quả, người chế biến món ăn... Đêm 30 Tết, anh em quây 
quần bên bếp lửa hồng, canh nồi bánh chưng, chờ đón thời 
khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tuy xa nhà, nhưng 
cái Tết của anh em thợ điện vùng cao vẫn vô cùng ấm cúng, 
đủ đầy và tràn ngập tiếng cười”.

Tuy không được đón Giao thừa cùng gia đình, nhưng những 
“giao thừa lặng lẽ” của người làm điện vùng cao vẫn chan hòa 
niềm vui, ấm áp tình đồng nghiệp... Và trên hết, là niềm hạnh 
phúc khi anh em trong Đội được lãnh đạo đến chúc Tết động 
viên. Cũng từ tình cảm đó khiến cho cảm giác nhớ nhà của 
người thợ điện vùng cao cũng vơi đi phần nào. Những người thợ 
điện không ngại ngần chia sẻ những cảm xúc riêng tư, những 
cuộc điện thoại từ gia đình, người thân gọi tới chúc Tết với 
những anh em khác trong đơn vị. Những lời động viên ấm áp, 
những tin vui từ “hậu phương” đã góp phần vơi bớt nỗi nhớ nhà.

“Với ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình và tinh thần phục 
vụ cao; với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của CBCNV, người 
dân huyện Bắc Quang nói riêng và Hà Giang nói chung sẽ được 
đảm bảo nguồn điện ổn định và an toàn trong dịp Tết cổ truyền 
của dân tộc, góp phần cùng Điện lực Bắc Quang hoàn thành 
tốt nhiệm vụ kế hoạch Công ty giao. Trong thời khắc Giao thừa, 
chúng tôi cũng động viên anh em yên tâm công tác, nhằm 
đảm bảo dòng điện luôn thông suốt cho người dân có cái Tết 
trọn vẹn” - ông Đỗ Văn Sỹ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn Điện lực Bắc Quang - chia sẻ.

Một mùa xuân nữa đã về, lại thêm một cái Tết mà rất nhiều 
thợ điện phải xa nhà, xa người thân vì mục tiêu giữ cho dòng 
điện luôn tỏa sáng trên mọi miền Tổ quốc. Mặc dù khó khăn, 
vất vả sẽ còn nối tiếp với những phút giây “trực chiến” căng 
thẳng, những “giao thừa trắng” bên hệ thống điện... Nhưng trên 
tất cả, là sau những phút giây đẫm mồ hôi của các anh, ánh 
sáng điện sẽ lại chan hòa. Niềm vui của người dân sẽ là hạnh 
phúc của những người làm điện trên mọi miền Tổ quốc. n
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Vùng cao vào Xuân.

Giao thừa xa nhà.

Những người thợ điện gắn bó với bà con vùng cao.
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= Bình sơn

năm qua, ngành Điện 
đã in dấu ấn của mình 
bằng sự ghi nhận danh 
hiệu Doanh nghiệp bền 
vững, mức tín nhiệm về 

năng lực tài chính cũng được nâng cao, 
chỉ số Tiếp cận điện năng thăng hạng 
vượt bâc... Những thành tích đó là kết 
quả của một quá trình hướng tới người 
lao động, vì người lao động với nhiệm 
vụ trọng tâm "Nâng cao nguồn nhân 
lực" và với tinh thần "Người lao động là 
tài sản quý giá nhất". Nhân tố con người 
được coi trọng và góp phần lớn vào chủ 
trương chung đó chính là các tổ chức 
Công đoàn ngành Điện, đầu mối và 
trung tâm trong việc chăm lo đời sống 
cả vật chất và tinh thần, hạt nhân của 
sự đoàn kết chung sức vượt khó khăn, 
chung tay vì sứ mệnh "Thắp sáng niềm 

tin". Đó chính là nguồn động viên tinh 
thần, cổ vũ sức sáng tạo, niềm đam mê 
trong cuộc sống lao động và dựng xây 
của đội ngũ người lao động ngành Điện. 
Chỉ riêng việc có 8 đơn vị trong ngành 
Điện được vinh danh là "Doanh nghiệp 
vì người lao động năm 2018" cũng đủ 
nói lên sự quan tâm đến yếu tố nguồn 
nhân lực, coi trọng "tài sản quý giá 
nhất" như thế nào.

Hôm nay, lưới điện quốc gia đã về 
đến 100% số xã, phục vụ hầu hết tất cả 
mọi gia đình Việt Nam, đó cũng là mục 
tiêu "vì con người", "vì dân" và vì một 
cuộc sống tốt đẹp hơn, tiện nghi hơn, 
văn minh hơn. Góp công sức trực tiếp 
hoàn thành mục tiêu cao cả đó chính 
là những người thợ điện bình thường, 
dung dị nhưng đầy tâm huyết và trách 
nhiệm với nghề, cống hiến cả những 
giá trị vật chất và tinh thần. Cống hiến 
nhưng không nghĩ mình đang cống 

hiến. Nếu chọn một biểu trưng cho 
sự phát triển vũ bão của ngành Điện 
thì có lẽ là hình ảnh cây cột cao thế 
sừng sững ngang trời với đường dây 
vươn dài trên đó. Đất nước ta dài hơn 
3.000 km và hệ thống lưới điện với 
tổng chiều dài 45.000 km, vươn cao, 
vươn xa qua núi cao, ra hải đảo, tới 
biên cương, đến bản làng hẻo lánh. Và, 
sắc áo màu cam của người thợ điện 
đã trở nên quen thuộc, thân thương với 
đồng bào cả nước tự bao giờ.

Một mùa xuân mới lại về với những 
dự cảm tốt lành, thôi thúc và thức 
dậy những tiềm năng sức lực, trí tuệ 
của con người. Tự hào thay, đội ngũ 
những người lao động ngành Điện, 
những người làm ra ánh sáng, tạo nên 
năng lượng, góp phần cùng đất nước 
tiến lên, đi tới tương lai, tươi hồng và 
hạnh phúc trong một mùa xuân mới 
của dân tộc. n

Mùa xuân  
               người thợ

Một năm đầy thử thách và cũng nhiều thành công đã khép lại với ngày 
lễ tưng bừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực cách 
mạng Việt Nam. Đội ngũ những người lao động ngành Điện bước sang 
năm mới 2019 với tâm thế người lính tiên phong "đi trước một bước 
"trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng mùa xuân đất nước.
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Đất nước vào Xuân
Qua một vòng luân hồi trong vũ trụ
Tạo hóa sinh ra sức sống mùa xuân
Tôi buâng khuâng đứng nhìn sông chảy
Dòng đời đi hối hả chuyến tàu nhanh.

sáng mai nay ta đón mùa xuân mới
Bao nụ cười thắm đỏ ước mơ xa
ở đâu đó còn giá sương se sắt
nắng vẫn lên xanh ngát cỏ non tơ.

Khắp muôn nơi sáng rực ngọn cờ
Ta đang đi trên con đường tươi sáng
ánh sáng niềm tin vừng dương sáng lạn
Đường đi lên phơi phới xuân hồng.

Mừng năm mới
Mừng Đảng
Mừng xuân 
Mừng 89 năm trường tồn vàng son chân lý
Cuộc hành trình xuyên qua thế kỷ
Đảng, Bác dẫn đường rạng rỡ tương lai.

Thanh KiM Trà 

Năm mới
năm mới bừng lên với sắc xuân
gió hiu hiu thổi nắng trong ngần
Ta giang tay rộng vào hội nhập
Có Đảng dẫn đường vững bước chân.

Xuân về
Đã chớm vào xuân trời vẫn lạnh
gió vẫn hanh hao ở trong vườn
Cây vẫn đâm chồi và nẩy lộc
xuân vẫn về trong màu tím hoàng hôn.

Tết đến
Tết đến xuân về hoa đào nở
lễ lạc lòng thành thắp nén nhang
Tưởng nhớ ông bà và tiên tổ
Mừng Đảng, mừng xuân, đón nắng vàng.
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Công Đoàn Điện lựC ViệT naM

2019


