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Công đoàn Điện lực Việt Nam: 
Thăm hỏi, tặng quà người lao động  
tại 36 đơn vị nhân dịp Tết Canh Tý 2020

Người thợ điện
vùng cao

Xuân về  
theo phố!

Bóng sáng 
vùng biên

“Bản tình ca  
ngành Điện” 

13 hoạt động tiêu biểu  
Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019.
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Ấn tượng     
EVN 201918
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X
Lá thư Xuân 2020
uân về theo quy luật của đất trời. Vào thời khắc này, bạn đọc của 
Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam lại cùng chúng tôi bên nhau 
tri ân, chia sẻ những niềm vui đong đầy, những cảm xúc ngập tràn 
qua Lá thư Xuân.

Đầu thư, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới CBCNV 
ngành Điện, trong đó khẳng định: “Sự phát triển của điện lực được 
ví như chàng trai Phù Đổng. Hiện nay, chúng ta đã đứng thứ 2 Đông 
Nam Á, có công suất nguồn gần 53.326 MW, tăng 1.555 lần so với 
hồi mới giải phóng, cung cấp điện cho 99,52% số hộ dân cả nước”. 65 
năm qua, tập thể CBCNV ngành Điện đã tận tâm, tận lực, gắn bó với 
nhân dân, đồng hành cùng đất nước cả trong chiến tranh cũng như 
trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế  - xã hội. 

Với những thành tích xuất sắc góp phần thực hiện tốt phong trào 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao 
động hàng Nhất. Khát vọng thịnh vượng của nước ta sẽ trở thành 
hiện thực từ những bước phát triển vững chắc của ngành Điện lực 
Việt Nam, trong đó , Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có những đóng 
góp quan trọng trong thành tích chung của Tập đoàn.

Chào năm 2020, Bản tin sẽ nỗ lực không ngừng, quyết tâm đổi 
mới toàn diện, nâng cao chất lượng thông tin theo xu thế của báo chí 
hiện đại. Để hoàn thành nhiệm vụ, Bản tin mong được bạn đọc tâm 
huyết, đồng hành và đón nhận. 

Kính chúc Quý độc giả năm mới mạnh khỏe, 
hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Ban Biên tập
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Một phong trào thi đua 
lao động sản xuất và 
sáng tạo với nhiều 
hình thức nhằm kỷ 

niệm ngày truyền thống của ngành 
đã được Công đoàn Điện lực Việt 
Nam phát động và thu được những 
kết quả tốt đẹp. Trong đó, thành 
công nhất là đã tạo ra không khí 
vui tươi, phấn khởi và hiệu quả thiết 
thực chào mừng sự kiện như mốc 
son đánh dấu sự trưởng thành và 
phát triển vượt bậc của ngành Điện 
65 năm qua.

Một trong những hoạt động sôi 
nổi và góp phần tỏa sáng văn hóa 
EVN là cuộc thi viết "Gương sáng 
tiêu biểu ngành Điện" vừa khép lại 
với những tác phẩm xuất sắc được 
trao giải. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc 
thi là phát hiện và phản ánh cuộc 
sống lao động và sáng tạo của đội 
ngũ những người ngành Điện, rất 
đời thường nhưng cũng rất đặc biệt. 
Sự cống hiến âm thầm đã tỏa sáng 

qua những trang viết và sức mạnh 
lan tỏa của những gương sáng này 
trong cộng đồng lớn "gia đình Điện 
lực" là thành công rất đáng được ghi 
nhận của cuộc thi này.

Những nỗ lực cán đích trong suốt 
một năm qua được đánh dấu bằng 
những công trình điện lớn nhỏ được 
khánh thành. Từ đóng điện cho đảo 
xa đến nâng cấp công suất cho 
những trạm biến áp, từ hoàn thành 
vượt tiến độ giải tỏa công suất năng 
lượng tái tạo đến khởi động xây 
dựng đường dây 500 kV mạch 3,... 
Đáng chú ý là “năng lượng sạch” đã 
“gia nhập” vào lưới điện quốc gia 
với việc khánh thành và đưa vào sử 
dụng các nhà máy điện mặt trời với 
việc áp dụng những tiến bộ kỹ thuật 
hiện đại của thời đại 4.0. 

Năm 2019, EVN được vinh danh 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau, 
có thể kể đến là sự kiện nhận giải 
thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số 
xuất sắc hay Huân chương Lao động 

hạng Nhất trong việc đóng góp vào 
xây dựng nông thôn mới.  Điều đó đã 
gây những hiệu ứng tích cực trong 
đời sống điện lực. Có những việc làm 
nhỏ, ý nghĩa lớn như khởi công dự 
án cấp điện cho 15 bản ở huyện biên 
giới Mường Nhé (Điện Biên) đã góp 
phần làm thay đổi cuộc sống đồng 
bào ở những nơi xa xôi, hẻo lánh.

Tất cả những đóng góp trên 
đều là thành quả kết tinh từ sức lao 
động, tâm lực, sự sáng tạo của đội 
ngũ cán bộ, viên chức, người lao 
động ngành Điện với sức mạnh của 
sự đoàn kết, yêu thương và chia sẻ 
đã làm nên động lực xây dựng và 
cống hiến trong một mái nhà chung 
là tổ chức Công đoàn.

Trước thềm xuân Canh Tý, hoạt 
động công đoàn lại có dịp nở hoa 
yêu thương, tình nghĩa trong mỗi 
gia đình thợ điện Việt Nam và chính 
điều đó đã đem lại nguồn năng 
lượng lao động và sáng tạo cho toàn 
đội ngũ! n 

Năm 2019 đã  khép lại với một sự kiện lớn 
đối với đội ngũ cán bộ, viên chức và người 
lao động ngành Điện: Kỷ niệm 65 Ngày 
truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.n bình sơn
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65 năm Thắp    sáng niềm Tin
Thông điệp của Bí Thư đảng uỷ,  
chủ Tịch hđTV Dương Quang Thành: 

Thực hiện những lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ, 65 năm qua, tập 
thể CBCNV ngành Điện đã tận tâm tận lực, gắn bó với nhân dân, đồng hành 
cùng đất nước cả trong chiến tranh, cũng như trong công cuộc xóa đói, giảm 
nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Có thể khẳng định, những đóng góp của 

ngành Điện có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước.

Lịch sử ngành Điện gắn liền với các phong trào giải phóng dân tộc, xây dựng đất 
nước. Từ trước Cách mạng tháng Tám, với tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật cao, 
những người thợ điện đã tham gia các cuộc đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân 
chủ. Ngày 21/12/1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ kính yêu đã về thăm Nhà 
máy đèn Bờ Hồ. Tại đây, Người đã căn dặn: “Nhà máy bây giờ là của nhân dân, của 
Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải giữ gìn nhà máy làm 
cho nó phát triển hơn nữa…”. Ngày 21 tháng 12 hàng năm đã trở thành ngày Truyền 
thống của ngành Điện lực Việt Nam. Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống chính là dịp 
để CBCNV ngành Điện ôn lại lời căn dặn của Bác, điểm lại những mốc son trong lịch 
sử phát triển của ngành. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân tới những thế hệ làm 
điện đi trước, tới những cán bộ lão thành, những người đã cống hiến tâm huyết, sức 
lực và cả máu xương cho sự lớn mạnh của ngành Điện hôm nay. 

Những năm qua, hệ thống nguồn và lưới điện liên tục được mở rộng theo quy 
hoạch phát triển điện lực các giai đoạn. Theo đó, hàng loạt những công trình thuỷ 
điện, nhiệt điện, đường dây truyền tải đã được xây dựng, vận hành. Từ chỗ chỉ có 5 
nhà máy nhiệt điện công suất nhỏ, với tổng công suất nguồn 31,5 MW (năm 1954), 
tính đến tháng 6 năm 2019, tổng công suất đặt nguồn toàn hệ thống đã đạt gần 
53.326 MW (gấp hàng nghìn lần so năm 1954), đứng thứ 23 trên thế giới về quy mô 
hệ thống điện. Không chỉ đưa điện lưới quốc gia đến các vùng sâu, vùng xa,… ngành 
Điện tự hào đã quản lý và cung cấp điện cho 11/12 huyện đảo; tỷ lệ số hộ dân có điện 
trong cả nước đạt  99,52%. Kết quả ấy không phải quốc gia nào trên thế giới cũng đạt 
được và Ngân hàng Thế giới đánh giá là một kỳ tích của ngành Điện lực Việt Nam. Sự 
nỗ lực của tập thể CBCNV ngành Điện đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa 
đi những khoảng tối, nghèo nàn, lạc hậu; thắp sáng niềm tin và hiện thực hóa giấc 
mơ của người dân nông thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa. 
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BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH HĐTV
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Dương Quang thành 

65 năm Thắp    sáng niềm Tin

Những năm gần đây, EVN đã được Tổ chức Hướng tới minh bạch đánh giá là 1 trong 
các doanh nghiệp nhà nước hàng đầu về minh bạch thông tin. Theo đánh giá của Ngân 
hàng Thế giới, chỉ số Tiếp cận điện năng năm 2019 của Việt Nam tiếp tục đà tăng điểm, 
đứng ở vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia/nền kinh tế. Việt Nam hiện đứng thứ 4 khu vực 
ASEAN, trong đó riêng về số thủ tục và thời gian thực hiện của ngành Điện lực Việt Nam 
đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN. Đến nay, 100% các dịch vụ cung cấp điện năng của EVN 
có thể thực hiện đăng ký trực tuyến, tương đương với dịch vụ công cấp độ 4… 

Kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh, lãnh đạo và cán bộ nhân viên Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, quyết tâm xây dựng 
EVN thành một Tập đoàn kinh tế mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và chuyên 
nghiệp, thân thiện với khách hàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ trọn niềm 
tin với Đảng, Chính phủ và nhân dân.  

65 năm qua là chặng đường đầy gian nan, nhưng 
cũng rất đỗi tự hào của ngành Điện lực Việt Nam. 
Đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, mặc dù phải 
đối mặt với muôn vàn thử thách do nhu cầu sử 
dụng điện không ngừng tăng, trong khi thời 
tiết bất lợi với khô hạn kéo dài dẫn đến thiếu 
nước tại các hồ thủy điện, thiên tai, bão lũ bất 
thường, thiếu than, thiếu khí, giá nguyên liệu 
đầu vào của sản xuất điện tăng cao, thu xếp 
vốn khó khăn,… song tập thể CBCNV Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đã không ngừng  nỗ lực, đoàn 
kết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, vươn 
đến những đỉnh cao mới. 
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PV: Năm 2019, Công đoàn 
Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã quan 
tâm đến những vấn đề “sát sườn” 
liên quan đến quyền lợi hợp pháp 
của người lao động như thế nào, 
thưa ông? 

Ông Khuất Quang Mậu: 
Trong năm 2019, Chương trình “Mái 
ấm Công đoàn”, các chương trình 
phúc lợi, chia sẻ, động viên những 
cảnh khó khăn trong ngành Điện 
vẫn được duy trì ổn định, thiết thực 
và có ý nghĩa đối với các hộ công 
nhân có hoàn cảnh khó khăn. Có thể 
khẳng định, Công đoàn Điện lực Việt 
Nam luôn coi trọng tính cấp thiết, sát 
thực và cố gắng chọn giải pháp hợp 
lý, sáng tạo, tiết kiệm, đảm bảo cho 
người lao động được chăm lo cuộc 
sống và việc làm một cách tốt nhất. 

Thực hiện Tháng Công nhân năm 
2019, chúng tôi yêu cầu tổ chức 
công đoàn cơ sở phải chủ động 
lựa chọn các đối tác để thực hiện 
chương trình phúc lợi. Đồng thời đề 
xuất với người sử dụng lao động tổ 
chức ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 
mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, 
tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho 
đoàn viên, người lao động. Đây là 
sự đổi mới mang tính bản lề, góp 
phần nâng cao sự chủ động, sáng 
tạo và phù hợp với đặc thù của từng 
đơn vị, từ đó nhân rộng và nâng cao 
tính lan tỏa của Chương trình Tháng 
Công nhân năm 2019. 

Khi tổ chức Hội nghị Đại biểu 
người lao động Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, Công đoàn đã phối hợp 
với chính quyền, lựa chọn hình thức 
tổ chức Hội nghị khoa học với nhiều 

thanh huyền (thực hiện)

công đoàn chăm lo cBcnV,  
người lao động:

ThiếT Thực, hiệu quả,  
Tránh phô Trương,  
hình Thức
Đó là chia sẻ của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam 
Khuất Quang Mậu khi trao đổi với PV Tạp chí Điện 
lực về việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao 
động (NLĐ) ngành Điện.

nội dung mới và quan trọng, thể 
hiện trách nhiệm và sự dân chủ 
trong việc bàn, quyết định những 
chính sách không chỉ liên quan 
đến ngành Điện mà còn cả người 
lao động trong Tập đoàn. Trong 
đó, Thỏa ước Lao động tập thể 
mới với những Điều khoản có lợi 
nhiều hơn cho người lao động đã 
được thông qua.

Đặc biệt, khi tổ chức các hoạt 
động chào mừng 65 năm Truyền 
thống ngành Điện như, Hội thao, 
Hội diễn văn nghệ, Công đoàn 
ĐLVN luôn bám sát, yêu cầu các 
đơn vị tổ chức nghiêm, đúng mục 

đích, tránh hình thức, ưu tiên các 
đơn vị phối hợp tổ chức theo khối, 
cụm ngành nghề, đảm bảo tính 
lan tỏa và tiết kiệm chi phí.

PV: Công đoàn Điện lực Việt 
Nam đã có những hoạt động nào 
phục vụ lợi ích thiết thực nào 
nhằm chăm lo tốt hơn đối với 
CBCNV, NLĐ đang làm việc tại 
vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới 
hải đảo, thưa ông?

Ông Khuất Quang Mậu:  
EVN có các đơn vị trên khắp cả 
nước, nhiều đơn vị ở vùng núi, 
biên giới, vùng sâu, vùng sông 

Ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.  Ảnh: Đỗ Sơn
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nước, công nhân điện phải bám địa 
bàn, công việc  gặp rất nhiều khó 
khăn. Công đoàn ĐLVN đã tổ chức 
rất nhiều chuyến thăm hỏi động 
viên, hỗ trợ, tặng quà các tập thể 
người lao động tại những khu vực 
này. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của 
người lao động, đưa ra đề xuất sát 
thực với Đảng ủy và lãnh đạo Tập 
đoàn về chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho người lao động. Công 
đoàn sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy, vững 
chắc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 
người lao động.

Trong điều kiện cho phép, Công 
đoàn cũng đã hỗ trợ và kêu gọi sự 
ủng hộ từ các cấp chính quyền, từ 
Quỹ An sinh xã hội để đầu tư cho các 
cơ sở văn hóa, thể thao và các thiết 
bị, phục vụ tốt hơn nữa cho hoạt 
động đoàn viên và NLĐ như: Nhà thi 
đấu thể thao; nhà trẻ…

PV: Ông đánh giá thế nào về 
kết quả các phong trào thi đua 
được các cấp công đoàn phát 
động trong trong năm 2019 – năm 
kỷ niệm lần thứ 65 ngày Truyền 
thống ngành Điện?

Ông Khuất Quang Mậu: 
Hướng tới kỷ niệm 65 năm 
Ngày truyền thống ngành Điện 
(21/12/1954 – 21/12/2019), các 
phong trào thi đua trong công nhân 
viên chức lao động ngành Điện đã có 
bước phát triển mạnh, mang ý nghĩa 
sâu sắc, thiết thực, thu hút đông đảo 
cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia. 
Nội dung các phong trào thi đua 
tập trung chủ yếu vào “lao động 
giỏi, lao động sáng tạo; an toàn lao 
động; bảo vệ môi trường”... Khác với 
các năm trước, năm nay, các phong 
trào thi đua được các cấp công đoàn 
triển khai theo từng khu vực; từng 
khối ngành nghề, mang lại hiệu 
quả cao hơn. Trong tổ chức thi đua, 
Công đoàn ĐLVN đều mong muốn 
gắn thi đua với nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, tạo động lực 

lôi cuốn, khuyến khích tính tự giác, 
lòng nhiệt tình, năng động, sáng tạo 
trong đội ngũ CBCNV và NLĐ. 

PV: Vậy công tác khen thưởng, 
gắn với các phong trào thi đua do 
Công đoàn ĐLVN phát động có gì 
mới thưa ông?

Ông Khuất Quang Mậu:  
Trong năm qua, Công đoàn ĐLVN 
cũng đẩy mạnh việc khen thưởng 
theo chuyên đề, từ đó, cán bộ công 
đoàn, công nhân, lao động có nhiều 
cơ hội được khen thưởng. Hồ sơ 
khen thưởng được thống nhất theo 
một mẫu duy nhất; với nội dung 
thật ngắn gọn. Đặc biệt, các cấp 
công đoàn đều đánh giá thi đua 
thực chất, hạn chế tập trung khen 
lãnh đạo, mà tập trung khen thưởng 
cho những người lao động sản xuất 
trực tiếp trong ngành Điện.

Phong trào thi đua thành công 
là tạo được không khí thi đua sôi 
nổi trong toàn ngành, tuyên dương, 
nhân rộng những gương điển hình 
tiên tiến. Trong đó, việc động viên 
bằng vật chất là rất cần thiết, song, 
để tạo động lực, giúp cho NLĐ tham 
gia phong trào, Công đoàn ĐLVN và 
công đoàn các cấp còn chú trọng 
đến tính kịp thời trong thi đua, 
khen thưởng và dành sự chú trọng 
tới đội ngũ CNLĐ trực tiếp có sáng 
kiến, sáng tạo trong lao động sản 
xuất, hướng công tác thi đua, khen 
thưởng về cơ sở với phương châm 
thiết thực, hiệu quả, tránh phô 
trương, hình thức.

PV: Trong năm tới, Công đoàn 
ĐLVN có những giải pháp đột phá 
nào trong việc phát động và duy trì 
các phong trào thi đua, đảm bảo 
chăm lo tốt đời sống vật chất và 
tinh thần cho NLĐ, thưa ông?

Ông Khuất Quang Mậu:  Công 
đoàn ĐLVN luôn trăn trở tìm giải 
pháp, tạo nên sự khác biệt về quyền 
lợi của đoàn viên, người lao động, 

khi tham gia tổ chức công đoàn. 
Phải trả lời được câu hỏi, khi tham 
gia Công đoàn, người lao động 
nhận được quyền, lợi ích gì, không 
phải chỉ có đóng đoàn phí và chờ tới 
lễ, Tết được tặng quà hoặc thăm hỏi 
khi ốm đau. 

Để trở thành người bạn tin cậy 
của người lao động, thứ nhất, Công 
đoàn ĐLVN sẽ tiếp tục đổi mới mạnh 
về tổ chức, nội dung và phương 
thức hoạt động của tổ chức công 
đoàn các cấp; bám sát thực tiễn sản 
xuất, đời sống, nắm bắt kịp thời, tâm 
tư nguyện vọng người lao động và 
những đòi hỏi bức xúc của cơ sở; từ 
đó, đề ra nhiều giải pháp thiết thực 
đáp ứng nhu cầu bức thiết của công 
nhân, người lao động.

Thứ hai, Ban Thường vụ, BCH 
Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ 
bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Tập 
đoàn trong các hoạt động, linh hoạt 
và đổi mới trong các giải pháp thực 
hiện theo mục tiêu “Vì sự phát triển 
của Tập đoàn” và “Vì lợi ích đoàn viên 
- người lao động”.

Thứ ba, tổ chức công đoàn các 
cấp sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, 
tạo điều kiện để CNVCLĐ ngày càng 
được nâng cao trình độ chuyên 
môn, kỹ năng nghề nghiệp, đồng 
thời tiếp tục tham gia xây dựng các 
chế độ, chính sách có liên quan trực 
tiếp đến người lao động; đảm bảo 
việc làm và thu nhập cho người lao 
động khi đổi mới mô hình tổ chức. 

PV: Xin cảm ơn ông!
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EVN có đóng góp lớn trong 
sự phát triển của đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
ghi nhận, biểu dương sự đóng góp 
của đội ngũ hơn 100.000 cán bộ, 
người lao động của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước trong 
năm 2019. 

Thủ tướng cũng chia sẻ với một 
số khó khăn của ngành Điện trong 
năm qua như: Phụ tải, nhu cầu điện 
tăng cao; khô hạn ở nhiều lưu vực 
trên cả nước, lượng nước về các hồ 
thủy điện ở mức thấp nhất từ trước 
đến nay, đặc biệt trên lưu vực sông 
Hồng. Cùng với đó, nguồn cung 
ứng nhiên liệu cho sản xuất điện 
như than, khí gặp khó khăn; nhiều 
dự án nguồn điện ngoài EVN chậm 
tiến độ,...

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đã bảo đảm 
cung ứng đủ điện cho nền kinh 
tế, sinh hoạt của nhân dân với sản 
lượng điện thương phẩm tăng 
gần 9% so với năm 2018, trong 

khi EVN chỉ chiếm 54% công suất 
nguồn điện trong toàn hệ thống. 
Thủ tướng nhấn mạnh, điều ấn 
tượng nhất là chỉ số tiếp cận điện 
năng được cải thiện vượt bậc. Năm 
2019, Việt Nam xếp hạng 27/190 
quốc gia, nền kinh tế trên thế giới 
và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt 2 
năm so với Nghị quyết của Chính 
phủ đề ra. 

Thủ tướng Chính phủ cũng biểu 
dương EVN về công tác bảo vệ 
môi trường. Đến cuối năm 2019, tỉ 
lệ tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy 
nhiệt điện đạt 70%, cao hơn nhiều 
so với các năm trước (từ năm 2015 
- 2018 đạt 40%). Nhiều đơn vị của 
EVN đã có sáng kiến, sáng tạo 
nhằm ngăn chặn phát tán bụi và 
“xanh hóa” khu vực bãi xỉ, xử lý tro, 
xỉ nhiễm dầu,...

Thủ tướng đặc biệt biểu dương 
các lãnh đạo, CBCNV Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đã đoàn kết, thống 
nhất, phát huy dân chủ, nỗ lực lao 
động, khắc phục các khó khăn, 
phát triển toàn diện Tập đoàn.

Điện phải đi trước  
một bước

Thủ tướng Chính phủ đã giao 
nhiệm vụ cho EVN: Trong điều kiện 
nhiều khó khăn, EVN càng phải thể 
hiện vai trò chủ đạo trong bảo đảm 
cung cấp điện, vận hành an toàn hệ 
thống điện. Có phương án ứng phó 
với tình hình khô hạn, nắng nóng, 
nhu cầu điện tăng cao. Thời gian 
tới, Thủ tướng nhấn mạnh, phát 
triển điện phải đi trước một bước, 
điện có vị trí quan trọng đối với nền 
kinh tế và đời sống nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ Công 
Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà 
nước tại doanh nghiệp phối hợp 
với EVN và các Tập đoàn lớn trong 
công tác điều hành tốt than và khí 
cho việc cung ứng điện với quan 
điểm phải ưu tiên than, khí cho sản 
xuất điện.

Thủ tướng yêu cầu EVN cần đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện 10 dự án 
nguồn điện do EVN làm chủ đầu 
tư, gồm các nhà máy nhiệt điện: 
Quảng Trạch 1, Quảng Trạch 2, 
Dung Quất 1, Dung Quất 3, Ô Môn 

Thủ Tướng chính phủ nguyễn Xuân phúc: 

EVn cần bảo đảm chủ động 
cung ứng điện cho nền kinh Tế 
Với chấT lượng TốT

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết 
công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành và Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cùng chủ trì Hội nghị 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chủ tịch HĐTV 
EVN Dương Quang Thành và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 cá nhân của EVN

3, Ô Môn 4; các dự án thủy điện: 
Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Trị 
An mở rộng; dự án thủy điện tích 
năng Bác Ái. Đồng thời, đẩy nhanh 
tiến độ lưới truyền tải đồng bộ, bảo 
đảm giải tỏa hết công suất các nhà 
máy năng lượng tái tạo.

Ban Chỉ đạo Phát triển Điện lực 
Quốc gia, UBND các địa phương có 
đường dây truyền tải điện đi qua 
cần tạo điều kiện tối đa trong công 
tác bồi thường giải phóng mặt 
bằng để tiến độ các dự án được 
đảm bảo.

EVN cần tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại Tập đoàn, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng 
lực cạnh tranh, xây dựng ngành 
Điện tự cường trong bối cảnh hội 
nhập; đẩy mạnh cải cách hành 
chính, phục vụ tốt nhất người dân, 
nâng cao hiệu quả phòng, chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí.

Về giảm thời gian tiếp cận điện 
năng, Thủ tướng mong muốn 
không chỉ dừng lại ở top 4 ASEAN, 
mà ngành Điện lực Việt Nam còn 
cần tiếp tục vươn lên mạnh mẽ 
hơn, lấy chỉ tiêu đạt được của các 
nước OECD (Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển kinh tế) là mục tiêu 
hướng đến.  n
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Dự lễ kỷ niệm có các đồng 
chí: Tòng Thị Phóng - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó 
Chủ tịch Thường trực 

Quốc hội; đồng chí Trịnh Đình Dũng 
- Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng 
Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, 
ngành, cơ quan T.Ư.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ 
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí 
Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ 
tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban 
Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng; 
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc 
Chiến; Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn 
đề xã hội Nguyễn Thuý Anh; Trưởng 
ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh; Chủ tịch Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp 
Nguyễn Hoàng Anh; Bí thư Đảng ủy 
khối Doanh nghiệp Trung ương Y 
Thanh Hà Niê Kđăm...

 Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, 

đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng 
Giám đốc Tập đoàn cho biết: Cách 
đây tròn 65 năm, ngày 21/12/1954, 
mặc dù bộn bề công việc sau hơn 
hai tháng tiếp quản Thủ đô nhưng 
Bác Hồ đã về thăm Nhà máy đèn 
Bờ Hồ và Nhà máy điện Yên Phụ. 
Sự kiện này đã trở thành một mốc 
son lịch sử và ngày 12/10/2009,Thủ 
tướng Chính phủ đã có quyết định 
số 1594/QĐ-TTg lấy ngày 21/12 

hằng năm trở thành Ngày Truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam.

Trong 65 năm qua, ngành Điện 
lực Việt Nam đã phát triển vượt bậc, 
đứng thứ thứ 2 trong khu vực Đông 
Nam Á và thứ 23 thế giới về quy mô 
nguồn và lưới điện. Ngành Điện đã 
đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát 
triển kinh tế xã hội và đời sống nhân 
dân, hoàn thành thắng lợi các Nghị 
quyết của Đảng là “đảm bảo điện đi 

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Truyền Thống 
ngành Điện và Đón nhận huân chương 
Lao Động hạng nhấT Lần Thứ 3

Sáng ngày 21/12 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) long trọng tổ chức lễ mít tinh 
kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện 
lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019), vinh dự 
đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần 
thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam
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trước một bước”. Từ chỗ năm 1954, 
điện chỉ cung cấp cho các trung tâm 
thành phố và khu công nghiệp, đến 
nay điện đã cung cấp cho 99,52% số 
hộ dân của cả nước với sản lượng 
điện thương phẩm năm 2019 đạt 
210 tỷ kWh, mức sử dụng điện bình 
quân trên người dân đạt 2.180kWh/
người/năm. EVN đã đầu tư và cung 
cấp điện cho 11/12 huyện đảo, 
trong đó các đảo có vị trí chiến lược 
trên biển như: Phú Quốc, Cô Tô, Lý 
Sơn, Kiên Hải, Lại Sơn, Tiên Hải... đều 
được đầu tư cấp điện lưới Quốc gia 
bằng cáp ngầm xuyên biển. Ngành 
Điện đã đảm bảo cung cấp đủ điện 
cho nhu cầu phát triển kinh tế xã 
hội của đất nước và đời sống sinh 
hoạt của nhân dân, góp phần duy 
trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của nước ta ở mức cao nhiều năm 
liên tục...

 Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay 
mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng biểu dương và gửi đến tập thể 
lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, 
người lao động ngành Điện lực Việt 
Nam qua các thời kỳ lời chúc tốt 
đẹp nhất; nhấn mạnh, nhu cầu tiêu 
thụ điện của Việt Nam đang tăng 
trưởng rất nhanh, yêu cầu phát triển 

nguồn điện là rất lớn. Yêu cầu đặt ra 
với ngành Điện là phải bảo đảm an 
ninh năng lượng, đáp ứng đủ điện 
cho phát triển KTXH và tiêu dùng 
của nhân dân; không để thiếu điện 
trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN 
Dương Quang Thành khẳng định, 
Tập đoàn quán triệt sâu sắc, triển 
khai những chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Chính phủ và xác định đây là 
trọng tâm trong hoạt động của Tập 
đoàn những năm tiếp theo. Tập đoàn 

mong muốn nhận được sự quan tâm, 
giúp đỡ của Chính phủ, các cơ quan, 
ban ngành. Đồng thời cam kết sẽ nỗ 
lực, đoàn kết, phấn đấu xây dựng 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 
càng lớn mạnh, đảm bảo đủ điện cho 
phát triển kinh tế - xã hội và có trách 
nhiệm với cộng đồng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch 
Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đã trao Huân chương Lao 
động hạng Nhất lần thứ 3 cho Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam.n 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo EVN

Một số hìNh thức khEN thưởNg EVN Đã Đạt Được:
= huân chương sao Vàng năm 2004, vì đã có công lao to lớn 

đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
= huân chương hồ chí Minh năm 1996 vì đã có nhiều công lao 

trong xây dựng, phát triển ngành Điện Việt nam, góp phần vào sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
= huân chương hồ chí Minh (lần thứ 2) năm 2014 vì đã có công 

lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và của dân tộc.
= huân chương Lao động hạng nhất năm 2015 vì đã có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước xây dựng nông thôn mới.
= huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2) năm 2019 vì đã 

có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2010-2019.
= huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 3) năm 2019...
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Báo cáo Tổng kết tại Hội 
nghị ông Đỗ Đức Hùng - 
Phó Chủ tịch Công đoàn 
ĐLVN cho biết. Năm 2019 

Công đoàn ĐLVN đã chủ động phối 
hợp cùng chuyên môn tổ chức các 
phong trào thi đua lao động sản 
xuất trong các khối ngành nghề, 
quyết tâm cùng Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị được giao năm 2019, 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 (28/7/2029 - 28/7/2019) 
kết quả cụ thể như sau:

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2019. Điện thương phẩm đạt: 

209,5 tỷ kWh tăng 8,94% so với 
năm 2018; tổn thất điện năng: 6,7% 
giảm 0,2% so với năm 2018; độ tin 
cậy cung cấp điện ước giảm SAIDI 
xuống 400 phút về đích trước 1 năm 
so với lộ trình kế hoạch 5 năm (giai 
đoạn 2016 - 2020), SAIFI: 8,97 lần, 
MAIFI: 2,0 lần; doanh thu bán điện là 
387.675 tỷ đồng (tăng 16,4%).

Một số kết quả nổi bật của hoạt 
động Công đoàn:

Toàn ngành đã dành kinh phí 
chăm lo cho đoàn viên và người lao 
động với số tiền là 52,32 tỷ đồng; 
kịp thời thăm hỏi, tặng quà các đơn 
vị vùng sâu, vùng xa, các công trình 
trọng điểm, các gia đình chính sách, 
gia đình CNVCLĐ gặp khó khăn với 
tổng số kinh phí toàn ngành là 67,32 

tỷ đồng; toàn ngành đã biểu dương, 
khen thưởng cho 1.026 CNLĐ giỏi 
và ATVSV giỏi; Công đoàn ĐLVN đã 
biểu dương và khen thưởng cho 
184 CNLĐ giỏi và 69 ATVSV giỏi có 
thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua lao động sản xuất, quản 
lý vận hành, kinh doanh bán điện và 
đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 
giai đoạn 2017 - 2019 nhân "Tháng 
Công nhân"; các hoạt động xã hội và 
kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh 
Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), toàn 
ngành đã thăm hỏi và tặng quà các 
gia đình liệt sĩ, thương binh có con 
là NLĐ trong ngành Điện là 3.202 
trường hợp với tổng số tiền là 1,842 
tỷ đồng; xây dựng 60 nhà tình nghĩa 
cho thương bệnh binh, gia đình liệt 

công đoàn điện lực ViệT nam: 

Tổ chức hội nghị Tổng kếT công Tác  
năm 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 26/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 
năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Dương Quang Thành 
- Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN; 
ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; ông Khuất Quang Mậu 
- Chủ tịch Công đoàn ĐLVN; cùng các đồng chí Thường trực Công đoàn ĐLVN, Trưởng các 
Ban EVN và Công đoàn ĐLVN, cùng hơn 200 đại biểu đến từ các Công đoàn trực thuộc.

Ông Dương Quang Thành - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN trao Cờ thi đua của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể.
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sĩ, gia đình chính sách với tổng số 
tiền 2,084 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 
61 nhà Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) 
với tổng số tiền là 3,36 tỷ đồng.

Năm 2019, các cấp Công đoàn đã 
thăm hỏi 8.025 lượt NLĐ với số tiền là 
hơn 7,4 tỷ đồng; tổ chức gặp mặt, biểu 
dương, khen thưởng con CNVCLĐ 
học giỏi và tổ chức các hoạt động vui 
chơi giải trí, trại hè cho 7.936 cháu học 
sinh giỏi tiêu biểu các cấp với tổng 
số tiền cho các hoạt động hơn 9,1 tỷ 
đồng; thăm hỏi, trợ cấp cho 660 cháu 
với số tiền hơn 949 triệu đồng; tặng 
quà nhân ngày tết Thiếu nhi (01/6) 
cho 77.889 cháu với số tiền hơn 9,208 
tỷ đồng; Thăm hỏi các cháu mắc bệnh 
hiểm nghèo, gia đình CNVCLĐ có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 1.382 
lượt người với số tiền 1,47 tỷ đồng. 

Trong năm 2019, Công đoàn Điện 

lực Việt Nam đã phối hợp tốt với 
lãnh đạo chuyên môn phát động các 
phong trào thi đua trong đó, phong 
trào “Lao động giỏi - Lao động sáng 
tạo” đã được các đơn vị triển khai thực 
hiện thường xuyên và trở thành một 
trong những giải pháp để thực hiện 
và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh. Cán bộ, công nhân viên 
toàn ngành Điện đã có 1.236 giải 
pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hóa sản xuất, trong đó có 37 sáng 
kiến được công nhận ở cấp Tập đoàn 
với giá trị làm lợi là 97,3 tỉ đồng. Tổng 
LĐLĐ Việt Nam đã tặng 21 Bằng lao 
động sáng tạo cho các cá nhân có đề 
tài, giải pháp, sáng kiến. Công đoàn 
Điện lực Việt Nam đã thưởng tiền cho 
các cá nhân được tặng Bằng Lao động 
sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam với 
tổng số tiền là 42 triệu đồng.

 Phát biểu tại Hội nghị Tổng 
giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã 
ghi nhận những đóng góp của 
Công đoàn ĐLVN trong công tác 
phối hợp với chuyên môn thực hiện 
hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 
sản xuất năm 2019; tổ chức thành 
công các hoạt động kỷ niệm 65 năm 
Ngày truyền thống ngành Điện lực 
Việt Nam; thực hiện tốt Quy chế dân 
chủ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất 
tinh thần cho đoàn viên và NLĐ 
trong Tập đoàn. Đồng chí cũng chia 
sẽ những mất mát, đau thương đối 
với những gia đình CNVCLĐ không 
may bị tai nạn lao động và kêu gọi 
đoàn viên, NLĐ trong Tập đoàn 
quyên góp ủng hộ cho thân nhân 
NLĐ bị tai nạn lao động. 

 Phát biểu bế mạc Hội nghị ông 
Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công 
đoàn ĐLVN đã cảm ơn sự chỉ đạo sát 
sao của Đảng ủy EVN; sự phối hợp nhịp 
nhàng, tạo điều kiện thuận lợi của Hội 
đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc 
EVN, lãnh đạo chuyên môn các đơn 
vị để hoạt động Công đoàn ĐLVN đạt 
được những kết quả thiết thực, hiệu 
quả trong năm 2019 và các năm qua. 

Cũng tại Hội nghị Công đoàn 
ĐLVN đã khen thưởng cho các tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động Công đoàn năm 2019.

ban tuyÊn gIÁo

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Bằng khen toàn diện 
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các Tập thể.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Bằng khen toàn diện của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân.

Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN trao Cờ thi đua toàn diện của CĐ 
ĐLVN cho các tập thể.
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Tổ chức Thành công Đêm công diễn 
văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm 
ngày Truyền Thống ngành Điện

Tối ngày 20/12, tại Nhà hát Âu Cơ, Thủ đô Hà Nội 
đã diễn ra đêm công diễn nghệ thuật quần chúng chào 
mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành 
Điện. Cũng tại buổi lễ đã chính thức công bố Bài hát 
“Bản tình ca ngành Điện” của nhạc sỹ Đào Hữu Thi 
là Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.



  15

Tham dự đêm công diễn có đồng chí Đặng 
Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương, 
đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc 
Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí 

thư Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ 
tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí nguyên 
lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam qua 
các thời kỳ, lãnh đạo các Tổng công ty, đơn vị trực thuộc 
Tập đoàn và đông đảo khán thính giả là CBCNV đến từ 
các đơn vị. 

Phát biểu tại đêm công diễn, Chủ tịch Công đoàn 
Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu cho biết: Với chủ đề 
“65 năm Bài ca tự hào”, đêm công diễn do chính những 
cán bộ, người lao động từ các đơn vị trong Tập đoàn tràn 
ngập cảm xúc với muôn vàn cung bậc, sắc thái của tình 
yêu quê hương đất nước và truyền thống ngành Điện 
lực cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

16 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc với hơn 200 diễn viên, 
ca sỹ được lựa chọn từ Hội diễn văn nghệ từ các đơn vị đã 
để lại ấn tượng sâu sắc, chất lượng nghệ thuật cao.

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra lễ công bố chính thức của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lựa chọn Bài hát “Bản 
tình ca ngành Điện” do nhạc sỹ Đào Hữu Thi sáng tác là 
Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, nhạc sỹ Đào Hữu Thi xúc động 
cho rằng ông rất khâm phục về cuộc sống lao động gian 
lao vất vả của những người công nhân ngành Điện. Nó 
là cái duyên để ông sáng tác các tác phẩm về ngành 
Điện trong đó có bài hát “Bản tình ca ngành Điện”.   

 Với ca từ mộc mạc, thiết tha và hùng 
tráng, “Bản tình ca ngành Điện” 

đã trở thành ca khúc thân quen, gợi bao xúc cảm, ghi 
dấu trong trái tim người nghe, đặc biệt là những người 
làm điện. 

Tác phẩm “Bản tình ca ngành Điện” có những ca 
từ mộc mạc, thiết tha, giai điệu hùng tráng ghi dấu 
trong trái tim của những người lao động ngành Điện. 
Đây cũng là bài hát nhận được kết quả cao nhất trong 
Cuộc thi Bình chọn bài ca truyền thống ngành Điện do 
Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động trên website: 
congdoandlvn từ ngày 14/5 đến ngày 25/6/2019. 
Ngày 11/10/2019, ca khúc này đã chính thức được Hội 
đồng thành viên Tập đoàn ban hành Nghị quyết về 
việc lựa chọn là Bài ca truyền thống ngành Điện lực 
Việt Nam.n 

Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Đình Nhân tặng hoa chúc mừng 
Nhạc sỹ Đào Hữu Thi tại đêm công diễn.
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Đoàn công tác số 1 do đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch 
Công đoàn ĐLVN làm Trưởng đoàn tặng quà CBCNV Công ty Thuỷ 
điện Huội Quảng - Bản Chát 

Tại các tỉnh Tây Bắc, đoàn công tác số 1 do đồng chí 
Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Viêt 
Nam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo 
điện và chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Canh 
Tý tại các đơn vị: Công ty Thuỷ điện Hoà Bình; Công ty 
Thuỷ Điện Sơn La, Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản 
Chát, Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu và 3 Công ty Điện lực 
trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Công ty Điện 
lực Điện Biên, Công ty Điện lực Sơn La và Công ty Điện 
lực Lai Châu).

 Đoàn công tác số 2 do Phó Chủ tịch Đỗ Đức Hùng 
làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 
quà CNVCLĐ các đơn vị ngành Điện khu miền Trung - 
Tây Nguyên gồm: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; 
Công ty Điện lực Bình Thuận; Ban QLDA Các công trình 

điện miền Trung, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; Công ty Truyền tải điện 2; 
Công ty Truyền tải điện 3, Trung tâm Điều độ HTĐ miền 
Trung (A3).

công đoàn điện lực ViệT nam: 

Thăm hỏi, Tặng quà người Lao Động  
Tại 36 Đơn vị nhân dịp TếT canh Tý 2020

Trong không khí chuẩn bị đón mừng xuân Canh 
Tý 2020, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực 
Việt Nam thành lập 05 đoàn công tác đến thăm 
hỏi, động viên tập thể CNVCLĐ tại 36 đơn vị ở 
3 miền Bắc, Trung và miền Nam của đất nước 
với tổng số tiền thăm hỏi trên 1,5 tỷ đồng.

Đoàn công tác số 2 do đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch CĐ 
ĐLVN làm Trưởng đoàn tặng quà và thăm hỏi người lao động tại 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 

Đoàn công tác số 2 do đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch làm 
Trưởng đoàn tặng quà và thăm hỏi người lao động tại Công ty 
Truyền tải điện 3
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 Đoàn công tác số 3 do đồng chí Lương Bá Thanh - 
Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN làm Trưởng đoàn thăm 
hỏi tại: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Công ty Điện lực 
Vĩnh Long, Công ty Điện lực Duyên Hải, Công ty Truyền 
tải điện 4, Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2, Trung tâm 
Điều độ HTĐ miền Nam (A2).

Tại khu vực Bắc miền Trung, đoàn công tác số 4 do đồng 
chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN làm 
Trưởng đoàn đã tặng quà, thăm hỏi tại Nhà máy Nhiệt điện 
Quảng Trạch 1 (trực thuộc Ban Quản lý dự án điện 2); Công 
ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ (trực 
thuộc Tổng công ty Phát điện 1); Điện lực Kỳ Anh (Công ty 
Điện lực Hà Tỉnh), Điện lực Quảng Xương (Công ty Điện lực 
Thanh Hoá), Công ty Thủy điện Trung Sơn (EVN Genco2) 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).

 Đoàn công tác số 5 do đồng chí Uông Quang Huy 
- Trưởng Ban Chính sách, Pháp luật làm Trưởng đoàn 
thăm hỏi một số đơn vị ở phía Đông Bắc: Điện lực Cô 
Tô (Công ty Điện lực Quảng Ninh), Truyền tải điện Tây 
Bắc 1, Truyền tải điện Đông Bắc 2, Công ty Nhiệt điện 
Thái Bình, Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Ban QLDA Điện 1, 
Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (A1).

 Tại các đơn vị, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực 

Việt Nam gửi lời thăm hỏi và chúc Tết tới toàn thể CNVCLĐ 
các đơn vị và gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang 
thịnh vượng và đạt nhiều thành công mới cùng với tập 
thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tại mỗi đơn vị đến thăm, Đoàn công tác của Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng một phần quà Tết và 
số tiền từ 30 đến 50 triệu đồng/đơn vị. Tổng số số tiền 
thăm hỏi và quà tặng trong đợt này trên 1,5 tỷ đồng.

ban tuyÊn gIÁo (tổng hợp)

Đoàn công tác số 3 do đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch 
CĐ ĐLVN làm Trưởng đoàn thăm hỏi tặng quà tại Nhà máy Nhiệt 
điện Duyên Hải.

 Đoàn công tác số 4 do đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ 
tịch CĐ ĐLVN thăm hỏi và tặng quà CNVCLĐ Công ty Thuỷ điện 
Bản Vẽ.

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN 
thăm hỏi và tặng quà tại  Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Đoàn công tác số 5 do đồng chí Uông Quang Huy - Trưởng Ban 
Chính sách - Pháp luật làm Trưởng đoàn thăm hỏi CNVCLĐ Điện 
lực Ba Chẽ (Quảng Ninh)
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Năm 2019, thời tiết diễn biến cực đoan dẫn đến sản 
lượng điện tiêu thụ tăng đột biến. Lần đầu tiên trong lịch 
sử, công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện vượt mức 
38.000MW (ngày 21/6). Nhu cầu phụ tải cao, thuỷ văn 
gặp nhiều bất lợi, tình hình cung cấp nhiên liệu than, khí 
cho phát điện rất căng thẳng, nguồn năng lượng tái tạo 
tuy đã được bổ sung, nhưng đóng góp vào sản lượng 
điện không lớn… Trước tình hình đó, EVN đã thực hiện 
nhiều giải pháp hữu hiệu, trong đó, tập trung huy động 
cao sản lượng điện từ các nhà máy nhiệt điện than, huy 
động cả nguồn điện chạy dầu giá cao, đảm bảo cung 
ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ 
đời sống nhân dân.

1. Đảm bảo cung cấp điện trong điều kiện  
nhiều khó khăn về nguồn cung

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình đã được khánh 
thành và đưa vào hoạt động ngày 14/2/2019. Đây là một 
trong 2 nhà máy của Trung tâm Điện lực Thái Bình, nằm 

trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 
2011 - 2020. Dự án được đánh giá đảm bảo chất lượng 
và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Khi đi 
vào hoạt động, Nhà máy bổ sung sản lượng điện phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng Bằng sông 
Hồng, góp phần nâng cao độ an toàn, ổn định, kinh tế 
của hệ thống điện.

nhà máy nhiệt điện thái bình:
* Tổng mức đầu tư: 26,5 nghìn tỉ đồng.
* Khởi công: Tháng 2/2014.
* Tổng công suất: 600 MW (2x300).
* Sản lượng hàng năm: Khoảng từ 3,6 đến 3,9 tỷ kWh.
* Địa điểm: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình.

2. khánh thành dự án Nhà máy Nhiệt điện thái Bình

Ấn tượng    EVN 2019
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Trong năm 2019, các đơn 
vị thuộc EVN đã kịp thời hỗ 
trợ, tạo mọi điều kiện cho 
các chủ đầu tư thuộc 89 nhà 
máy điện mặt trời (ĐMT) đưa 
vào vận hành trước ngày 
30/6/2019, lập kỷ lục chưa 
từng có trong lịch sử ngành 
Điện về số lượng các nhà máy 
ĐMT đưa vào vận hành trong 
thời gian rất ngắn. 

3. 89 nhà máy điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia 

Ngày 6/9/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 3 
đơn vị trực thuộc gồm: Công ty Viễn thông Điện lực 

và Công nghệ thông tin, Công ty Điện lực Bến Tre, 
Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã được vinh 
danh tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 
2019 (Vietnam Digital Awards 2019). Các giải thưởng 
được trao cho EVN và các đơn vị trực thuộc vì đã ứng 
dụng thành công, đồng bộ các hệ thống công nghệ 
thông tin, phục vụ hiệu quả quản lý, hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

các giải thưởng:
EVN: Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc
EVNICT: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số 

tiêu biểu
PC Bến Tre: Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc
PC Đồng Nai: Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc

4. EVN và một số đơn vị  nhận giải thưởng Doanh nghiệp 
chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam 2019

Ấn tượng    EVN 2019
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Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được khánh thành ngày 21/9/2019. 
Nhà máy có công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường sống. 
Trong lúc nhiều dự án nguồn điện chậm tiến độ, dự án Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 đi vào vận hành đã bổ sung nguồn điện tại chỗ cho khu vực phía 
Nam, cung cấp sản lượng điện lớn cho hệ thống điện, góp phần vận hành 
an toàn, kinh tế hệ thống điện, đặc biệt là vào mùa khô hàng năm.

5. khánh thành dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh tân 4

Ngày 18/10/2019, tại Lễ tuyên dương điển hình tiên 
tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, EVN vinh dự 
đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự 
ghi nhận, tôn vinh xứng đáng của Đảng, Nhà nước cho 
những đóng góp quan trọng của EVN trong việc đưa 
điện tới hầu hết các hộ dân cả nước, người dân được sử 
dụng điện an toàn, liên tục, ổn định, theo đúng giá quy 
định của Chính phủ. Tới nay, 100 số xã, hơn 99% số hộ 
dân nông thôn trong cả nước được sử dụng điện.

- EVN đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại gần 
6.000 xã.

-EVN trực tiếp quản lý và bán điện tại 11/12 huyện 
đảo trên cả nước.

6. EVN đón nhận huân chương Lao động hạng Nhất  
vì những đóng góp trong xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2011 - 2020

Tại Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, EVN 
chính thức công bố cung cấp 03 dịch vụ điện gồm: Cấp 
điện qua lưới điện trung áp; cấp điện qua lưới điện hạ 
áp; thanh toán tiền điện. 

Đây là nỗ lực lớn của EVN cùng với các Tập đoàn kinh 
tế khác trong cả nước, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 
Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, với mong 
muốn phục vụ người dân ngày càng hiệu quả hơn.

7. công bố triển khai cung cấp dịch vụ điện trên cổng 
dịch vụ công quốc gia đối với 03 dịch vụ cung cấp điện 

nhà máy nhiệt điện Vĩnh tân 4:

* Tổng mức đầu tư: 36 nghìn tỉ đồng.

* Khởi công: Tháng 3/2014.

* Tổng công suất: 1.200MW

* Sản lượng hàng năm: Khoảng 7,2 tỷ 
kWh.

* Địa điểm: Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận).
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Năm 2019 đã đánh dấu thêm một mốc son trên 
hành trình xây dựng và phát triển của ngành Điện lực 
Việt Nam nói chung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói 
riêng: Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện 
cách mạng Việt Nam, EVN và các đơn vị đã có nhiều 
hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Qua đó, góp phần khơi dậy, 
vun đắp lòng tự hào cho cán bộ công nhân viên và 
người lao động về chặng đường 65 năm xây dựng và 
trưởng thành của ngành Điện. 

các hoạt động tiêu biểu:
- Tổ chức cuộc thi ảnh: EVN 65 năm đồng hành cùng 

đất nước.
- Cuộc thi viết Gương sáng tiêu biểu ngành Điện.  
- Ngày hội văn hóa EVN.
- Bình chọn ca khúc truyền thống ngành Điện.

- Hội thao CBCNVC.
- Gắn biển các công trình kỷ niệm.
- Phát động các phong trào thi đua.
- Sản xuất phim và sách “Điện lực Việt Nam - Quá 

trình phát triển”… 

8. công bố triển khai giao dịch qua phương thức điện tử 
trên toàn quốc đối với 100% các dịch vụ điện

Từ tháng 9/2019, EVN và các đơn vị trực thuộc đã 
triển khai cung cấp trên diện rộng các dịch vụ điện theo 
phương thức giao dịch điện tử. Tháng 12/2019, Tập 
đoàn chính thức công bố triển khai Hợp đồng mua bán 
điện và các dịch vụ điện qua phương thức điện tử trên 
toàn quốc đối với 100% dịch vụ điện. Sự kiện này đánh 
dấu bước nhảy vọt  trên hành trình đổi mới, “số hóa” các 
dịch vụ điện, tạo thuận lợi cho khách hàng, đồng thời, 
từng bước đưa dịch vụ điện Việt Nam lên tầm cao, sánh 
ngang các nước hàng đầu khu vực ASEAN.

Năm 2019, lĩnh vực bảo vệ môi trường tiếp tục được 
Tập đoàn và các đơn vị quan tâm thực hiện đồng bộ, 
thống nhất, xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực 
hiện đầu tư cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. EVN tiếp tục đồng hành, là nhà tài trợ chính cho 
Chiến dịch Giờ trái đất, chung tay cùng xã hội bảo vệ 
môi trường sống. 

Các hoạt động an sinh xã hội cũng EVN được chú 
trọng, tiêu biểu như: Chung tay ủng hộ các hộ nghèo; 
xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hỗ trợ 
xây dựng trường học ở một số vùng sâu, vùng xa; phối 
hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ từ thiện cho 
hơn 600 ca mổ mắt miễn phí…

giờ trái đất 2019:
 Thông điệp: “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”
Tiết kiệm: 492.000 kWh, tương đương khoảng 917 

triệu đồng (trong 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch).

9. EVN tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường,  
an sinh xã hội, hướng về cộng đồng 

10. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Theo EVN
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1. Phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện 
thành công các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất năm 
2019 cụ thể.

+ Điện thương phẩm đạt: 209,5 tỷ kWh tăng 8,94% 
so với năm 2018;

+ Tổn thất điện năng: 6,7% giảm 0,2% so với năm 
2018;

+ Độ tin cậy cung cấp điện ước giảm SAIDI xuống 
400 phút về đích trước 1 năm so với lộ trình kế hoạch 5 
năm (giai đoạn 2016-2020), SAIFI: 8,97 lần, MAIFI: 2,0 lần;

+ Doanh thu bán điện là 387.675 tỷ đồng (tăng 
16,4%).

2. Công đoàn ĐLVN đã biểu dương khen thưởng 184 
CNLĐ giỏi và 69 ATVSV giỏi có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua giai đoạn 2017-2019.

3. Công đoàn ĐLVN đã biểu dương khen thưởng 
75 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu 
biểu giai đoạn 2017-2019.

4. Công đoàn ĐLVN phối hớp với chuyên môn tổ 
chức thành công Hội nghị đại biểu NLĐ năm 
2019, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN và Tổng giám 

đốc EVN đã ký kết và ban hành Thỏa ước LĐ tập thể với 
39 điều có lợi cho NLĐ.

5. Phát động các Phong trào thi đua liên kết xây 
dựng đường dây 500kV mạch 3... 

hoạT Động    Tiêu biểu  
công Đoàn    Điện Lực việT nam năm 201913
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6. Công đoàn ĐLVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ Khối trưởng khối thi đua 9 Công đoàn Tập 
đoàn, Tổng công ty Nhà nước. Kết quả năm 

2019 Công đoàn ĐLVN được đề nghị Tổng Liên đoàn 
LĐVN xét tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối.

7. Tổ chức thành công đêm công diễn Văn 
nghệ và công bố bài ca truyền thống ngành 
Điện.

8. Tổ chức thành công Cuộc thi viết “Gương sáng 
tiêu biểu ngành Điện” chào mừng 65 năm 
Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 

(21/12/1954-21/12/2019).

9. Tổ chức thành công Hội thao CNVCLĐ cấp 
Tập đoàn chào mừng 65 năm Ngày truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-

21/12/2019).

10. Công đoàn ĐLVN tham gia Cuộc thi ảnh “Nét đẹp 
công đoàn và người lao động” do Tổng LĐLĐVN 
tổ chức và đoạt 01 giải Nhất, 01 giải Khuyến Khích.

11. Phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công 
Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2019) 

và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

12. Công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Toàn 
ngành đã dành kinh phí chăm lo cho đoàn 
viên và NLĐ nhân dịp tết Nguyên đán 2019 

với số tiền là 52,32 tỷ động; hỗ trợ 61 nhà mái ấm Công 
đoàn với tổng kinh phí 3,36 tỷ đồng; thăm hỏi 8.025 lượt 
NLĐ với số tiền 7,4 tỷ đồng.

13. Tổng kết Phong trào “Phụ nữ EVN sáng tạo”. 
Kết quả đã có 37 giải pháp, sáng kiến đạt giải 
thưởng; trao 01 giải Đắc Biệt; 02 giải Nhất; 05 

giải Nhì; 20 giải Khuyến Khích; tiền thưởng 400 triệu đồng.

hoạT Động    Tiêu biểu  
công Đoàn    Điện Lực việT nam năm 2019

ban tuyÊn gIÁo (tổng hợp)
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viên chức người lao động

uânuân
Canh  Tý 

2     20
XX

chăm lo lợi ích đoàn viên, 
người lao động và  
cộng đồng

Hoạt động Công đoàn trong 
ngành Điện lực được duy trì và đẩy 
mạnh, luôn sát cánh cùng chuyên 
môn chăm lo cho đoàn viên, người 
lao động. Với truyền thống của 
ngành Điện, lãnh đạo chuyên môn 
và các cấp công đoàn đã đảm bảo 
tiền lương, tiền thưởng kịp thời, tổ 
chức thăm hỏi động viên các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, các 
đơn vị, cá nhân trực vận hành, trực sự 
cố tại các tổ sửa chữa điện, các trạm 
biến áp đảm bảo cung cấp điện an 
toàn liên tục 24/24h cho phát triển 
kinh tế - xã hội và đời sống của nhân 
dân. Hoạt động chăm lo đời sống 
cho đoàn viên và người lao động 
luôn được bám sát, kịp thời, động 
viên CB, CNVCLĐ tổ chức các hoạt 
động văn hóa, thể thao phù hợp, 
tạo không khí vui tươi, phấn khởi, 
đoàn kết. 

Trong năm 2019, các hoạt động 
trong “Tháng Công nhân 2019” đều  
hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực 

đến đời sống của người lao động.  
Công đoàn Điện lực Việt Nam đã cử 
các đoàn công tác thăm hỏi người 
lao động tại 18 đơn vị vùng sâu, 
vùng xa có nhiều khó khăn với số 
tiền là 860 triệu đồng; toàn ngành 
đã dành kinh phí chăm lo cho đoàn 
viên và người lao động với số tiền 
là 67,32 tỷ đồng; tổ chức gặp mặt, 
biểu dương khen thưởng cho 1.026 
CNLĐ giỏi và ATVSV giỏi… 

Một trong những hoạt động của 
Công đoàn Điện lực Việt Nam được 
người lao động và lãnh đạo chuyên 
môn đánh giá cao là công tác hỗ trợ 
“Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên 
có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 
Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực Việt Nam  cho 
biết, chương trình “Mái ấm Công 
đoàn” được phát động từ năm 2008 
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 
và người lao động đồng tình hưởng 
ứng. Qua gần 12 năm thực hiện, 
chương trình đã góp phần tạo dựng 

niềm tin, hiện thực hóa những ước 
mơ an cư, lạc nghiệp của người lao 
động có hoàn cảnh khó khăn. Trong 
năm 2019, Công đoàn Điện lực Việt 
Nam đã hỗ trợ 61 nhà “Mái ấm Công 
đoàn” với tổng số tiền là 3,2 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Công đoàn Điện 
lực Việt Nam cũng tham gia đóng 
góp các hoạt động từ thiện, chú 
trọng tới hoạt động an sinh xã hội 
như: Thăm hỏi và tặng quà các gia 
đình liệt sỹ, thương binh có con là 
người lao động trong ngành Điện là 
3.202 trường hợp với số tiền 1,842 
tỷ đồng; thăm hỏi gia đình liệt sỹ, 
thương bệnh binh, gia đình chính 
sách ở địa phương 933 trường hợp 
với số tiền 515 triệu đồng; thăm và 
tặng quà 209 Mẹ Việt Nam anh hùng 
với tổng số tiền là 275 triệu đồng; 
xây dựng 60 nhà tình nghĩa cho 
thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, 
gia đình chính sách với tổng số tiền 
là trên 3,2 tỷ đồng…

Với vai trò đại diện, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của đoàn viên và người lao 
động; Công đoàn Điện lực Việt Nam 
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đã tập hợp ý kiến của đoàn viên và 
công đoàn các cấp để tham gia góp 
ý với chuyên môn hoàn thiện các 
quy chế, quy định của Tập đoàn liên 
quan đến người lao động: Quy chế 
về lao động tiền lương; Quy chế 
về khuyến khích, hỗ trợ kinh phí 
với người lao động dôi dư bị mất 
việc làm; định mức chi phí giường 
điều dưỡng phục hồi chức năng lao 
động… Công đoàn cũng tham gia 
thực hiện đề án tái cơ cấu ngành 
Điện với mục đích nâng cao hiệu 
quả năng suất lao động, nâng cao 
năng lực quản trị doanh nghiệp, 
đảm bảo đời sống việc làm cho 
người lao động.

tiếp tục nâng cao  
chất lượng hoạt động  
công đoàn cơ sở

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng với Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam nói chung và Công đoàn 
Điện lực Việt Nam nói riêng. Theo 
đó, ngoài việc: Tiếp tục đổi mới, 
phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công 

nghệ; vận hành an toàn, ổn định hệ 
thống điện quốc gia, đảm bảo cung 
ứng điện cho phát triển kinh tế - xã 
hội và sinh hoạt của nhân dân, đảm 
bảo việc làm và đời sống của người 
lao động; Công đoàn Điện lực Việt 
Nam tiếp tục chú trọng việc nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 
đoàn cơ sở, chăm lo và bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, người lao động. Nhiệm 
vụ trước mắt  là kế hoạch chăm lo 
Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 
với mục tiêu không để người lao 
động nào không có Tết. Xây dựng kế 
hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên và 
người lao động ở cơ sở một cách cụ 
thể, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo 
mọi đoàn viên và người lao động 
đều được quan tâm, chăm lo trong 
dịp Tết. Chủ động phối hợp với các 
tổ chức, triển khai các hoạt động vui 
xuân theo phương châm an toàn, 
vui tươi, tiết kiệm cho đoàn viên, 
người lao động. 

Để tiếp tục phát huy vai trò là 
“Tiếng nói của công nhân viên chức 
người lao động” Công đoàn Điện 

lực Việt Nam cần: Tăng cường giới 
thiệu kết nạp Đảng viên đối với cán 
bộ Công đoàn xuất sắc, đoàn viên 
Công đoàn ưu tú; chú trọng phát 
hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến 
nòng cốt; giới thiệu cán bộ, đoàn 
viên Công đoàn đủ điều kiện tham 
gia cấp ủy; tuyền truyền nâng cao 
nhận thức về Đảng, về công đoàn, 
về giai cấp công nhân với đội ngũ 
đoàn viên, người lao động; tập 
trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên, người 
lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn 
các cấp sẽ chủ động phối hợp với 
chuyên môn tổ chức “Tháng Công 
nhân 2020”; hướng tới đại hội thi 
đua yêu nước; phát động phong 
trào thi đua để hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; lập 
thành tích Chào mừng 90 năm ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(3/2/1930 - 3/2/2020) và 130 năm 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2020), đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức phong cách Hồ Chí Minh.  P.V
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“Bản tình ca  
ngành Điện” 

Bài ca Truyền Thống  
ngành điện lực ViệT nam

“Bản tình ca  
ngành Điện” 

Là nhạc sĩ gạo cội của dòng âm nhạc tiền chiến, 
nổi tiếng với nhiều ca khúc viết về người bộ 
đội, nhạc sĩ Đào Hữu Thi từng được mệnh 
danh là “người kể chuyện Trường Sơn bằng âm 

nhạc”. Ông đã sáng tác hàng trăm ca khúc viết về Trường 
Sơn, như: Đường Trường Sơn trăm ngả, Em là cô gái 
Trường Sơn, Hát mãi với Trường Sơn, Những mùa trăng 
chờ mong, Em là cô gái vùng cao… Bên cạnh những ca 
khúc mang âm hưởng tiền chiến, nhạc sỹ Đào Hữu Thi 
cũng dành “một góc tình cảm riêng” viết về con người, 
công việc của một số lĩnh vực, ngành nghề mà ông có 
điều kiện tiếp xúc, trải nghiệm. “Bản tình ca ngành Điện” 
là một trong những ca khúc như vậy.   

Nhạc sĩ Đào Hữu Thi tâm sự: Sau một lần đến thăm 
Nhà truyền thống Điện lực Việt Nam, được chứng kiến 
sự tái hiện cả quá trình lịch sử thăng trầm của ngành 
Điện. Đặc biệt, sau những chuyến thực tế “3 cùng”: Cùng 
ăn, cùng ở, cùng đi tuyến với anh em công nhân ngành 
Điện, được trải nghiệm và thấu hiểu những nhọc nhằn 
của người làm điện, để từ đó ông có được những xúc 
cảm chân thực nhất, thổi hồn vào ca khúc. Có lẽ, cũng 
trong xúc cảm của nhạc sĩ tài hoa khi ấy, hình ảnh người 
thợ điện đã khơi nguồn cảm hứng cho ông, để rồi sau 
nhiều năm tháng “thai nghén”, tháng 6/2012, ông viết 
lên bản tình ca ngành Điện đi cùng năm tháng. 

“Biết mấy tự hào ngành điện chúng ta. 
Nhớ mãi năm xưa Người đã đến nơi này,
Người dạy ta yêu thương, cùng kề vai bên nhau, 
Bao tháng năm thăng trầm mà lòng vẫn sắt son, 
Vang khúc ca trên đường, 
Người thợ điện hát quân hành…”
Với nhịp điệu 2/4, giai điệu hùng tráng, tiết tấu 

nhanh, âm vang dồn dập kết hợp với những điệp khúc 
trữ tình, gần gũi, “Bản tình ca ngành Điện” khiến người 
nghe không khỏi xao xuyến, cảm phục. Lời bài hát như 

đang kể chuyện, tâm tình, tự sự nhưng đi vào lòng 
người một cách tự nhiên, đầy xúc cảm. Cuộc sống, công 
việc, tinh thần và ý chí nỗ lực của các thế hệ thợ điện 
được tái hiện qua các ca từ một cách thi vị hóa, nên thơ 
và rất gần gũi. “Điện bừng lên, ánh sáng soi ngày từng 
ngày ước mơ. Mang ánh sáng cho đời. Trong lao động 
niềm vui sao người thợ. Giọt mồ hôi trên những công 
trình”…

Nhạc sĩ Đào Hữu Thi chia sẻ: Viết về ngành Điện 
không quá cầu kỳ và trau chuốt nhưng ca từ, giai điệu 
phải phản ánh chân thật cuộc sống, công việc của người 
“chiến sĩ” thợ điện. Và chính thực tế đời sống người thợ 
điện mà ông được chứng kiến đã tạo ra những giai điệu 
hùng tráng, dạt dào tình cảm trong ca khúc.

Điều quý giá nhất mà nhạc sĩ gửi gắm trong ca 
khúc chính là kỷ niệm Bác Hồ về thăm ngành Điện. 
Bài hát là một lời hiệu triệu thôi thúc lớp lớp các thế 
hệ của ngành Điện tiếp tục cống hiến cho đất nước. 
“Người dạy ta yêu thương, cùng kề vai bên nhau. Bao 
tháng năm thăng trầm mà lòng vẫn sắt son…”. Dẫu 
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không ít khó khăn, vất vả nhưng chính trong gian 
khó họ càng thêm tin yêu, đoàn kết, xem ngành Điện 
như ngôi nhà chung, anh em trên dưới một lòng 
vượt qua mọi thử thách, đem ánh sáng, niềm tin đến 
với mọi nhà.

Đặc biệt, cách ví von “như chàng trai Phù Đổng đang 
vươn mình” hay “như đường dây mạch máu chảy trong 
tim" có lẽ là thủ pháp tài tình nhất, khắc họa rõ nét nhất 
về công việc, con người, trái tim người thợ điện. Thủ 
pháp này khiến người nghe liên tưởng đến sự phát triển, 
lớn mạnh của ngành Điện Việt Nam. Điện – không chỉ 
là “mạch máu” của nền kinh tế, mà còn là ánh sáng của 
niềm tin, hy vọng – là một phần tất yếu không thể thiếu 
của cuộc sống. 65 năm xây dựng và phát triển, điện đã 
đến được mọi miền xa xôi nhất của Tổ quốc, nối đất liền 
với hải đảo, xóa nhòa khoảng cách giữa miền ngược với 
miền xuôi, nông thôn với thành thị. Thắp sáng niềm tin, 
nụ cười hy vọng và hạnh phúc. 

Người nhạc sĩ tài ba đã hoàn thành vai trò người kể 
chuyện bằng âm nhạc từ chính những nhọc nhằn của 
người thợ điện. Chính vì vậy, ca khúc đi vào lòng người, 
truyền cảm xúc một cách rất tự nhiên.

Với nhiều người, “Bản tình ca ngành Điện” giống 

như một bức tranh bằng nhạc đủ đầy nhất về cuộc 
sống gian lao vất vả mà lạc quan của người công nhân 
ngành điện. Cách thể hiện mộc mạc, gần gũi nhưng 
cũng hết sức hùng tráng, tự hào trong từng ca từ, từng 
nốt nhạc… đã tạo ra sức hấp dẫn riêng, để “Bản tình 
ca ngành Điện” từ lâu trở thành ca khúc thân thuộc, 
được nhiều tầng lớp cán bộ công nhân viên ngành 
Điện yêu thích và thể hiện. 

Đặc biệt, sau khi Công đoàn Điện lực Việt Nam phát 
động Cuộc thi Bình chọn bài ca truyền thống ngành 
Điện trên website: congdoandlvn, ca khúc được đông 
đảo khán giả yêu thích và bình chọn là ca khúc hay 
viết về ngành Điện. Ngày 11/10/2019, ca khúc chính 
thức được lựa chọn là bài ca truyền thống ngành Điện 
Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Chiến – Trưởng ban Nữ công, Công 
đoàn Điện lực Việt Nam, người có nhiều lần dàn dựng 
ca khúc tại các Hội thi lớn của ngành Điện, chia sẻ: Mỗi 
khi nghe, hay dàn dựng bài hát tôi đều như thêm đồng 
cảm, thêm tự hào về những người đồng nghiệp của 
mình, những người thợ điện đã luôn vất vả, đổ mồ hôi 
cho dòng điện luôn tỏa sáng, góp phần xây dựng quê 
hương, đất nước ngày càng giầu đẹp. Khi nghe bài hát 
này ai trong chúng ta cũng đều có thêm động lực để cố 
gắng làm tốt, làm tốt hơn nữa công việc của mình. Đặc 
biệt, trong không khí toàn ngành đang sôi nổi thi đua 
chào mừng kỉ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam. 

Trải qua bao khó khăn cùng đất nước, tự hào với 
những thành quả được tạo ra từ bàn tay, trái tim, những 
người ngành Điện qua các thế hệ luôn cất cao tiếng hát 
trong ca khúc “Bản tình ca ngành Điện”. Bởi đó chính là 
“Bản tình ca nồng thắm, của ngành Điện chúng ta. Bản 
tình ca nồng thắm của ngành Điện Việt Nam...”. 

Cứ mộc mạc, gần gũi và hùng tráng như thế, “Bản 
tình ca ngành Điện” từ lâu trở thành ca khúc thân thuộc, 
gợi bao xúc cảm, ghi dấu trong trái tim người nghe. Ca
khúc đã, đang và sẽ luôn sống mãi cùng  
năm tháng và được nhiều 
 thế hệ yêu thích.n

65 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Điện Việt Nam đã trải qua không ít thăng 
trầm, nhưng luôn hoàn thành sứ mệnh “Điện đi trước một bước”. Trong suốt chặng 
đường ấy, có rất nhiều ca khúc viết về ngành Điện. Những tác phẩm âm nhạc luôn là 
động lực, niềm tin để người làm điện vượt mọi khó khăn, giữ vững nguồn sáng cho đất 
nước. Với giai điệu hùng tráng, kết hợp những điệp khúc trữ tình, gần gũi - ca khúc 
“Bản tình ca ngành Điện” của nhạc sĩ Đào Hữu Thi đã mang đến cho người nghe 
những xúc cảm tự hào về ngành Điện, đã thắp sáng niềm tin trên mọi miền Tổ quốc. 
Ca khúc đã được bình chọn là bài ca truyền thống của ngành Điện lực Việt Nam.
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Một số thôNg tiN Về Nhạc sĩ Đào 
hữu thi

- Sinh ngày 11/7/1941 tại Hà Nội. 
- Tốt nghiệp Đại học Âm nhạc chuyên ngành 

Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội.
- Năm 1968 - 1970 là Đội trưởng Đội Văn công 

xung kích, Bộ Tư lệnh 473 Trường Sơn.
- Năm 1970 - 1976, cán bộ sáng tác âm nhạc 

của Đoàn Văn công Giải phóng - Trường Sơn 
(Đoàn 559, đường Hồ Chí Minh). 

- Năm 1984 - 1987, ông về công tác tại Nhà 
Văn hóa Binh đoàn Trường Sơn.

- Năm 1988 trở đi, ông là giảng viên tại Trường 
Đại học Văn hóa Hà Nội.

Một số giải thưởng:
- Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Giải 

thưởng Văn học – Nghệ thuật Bộ Quốc phòng…
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cảm nghĩ Về cuộc Thi ViếT 

“Gương sáng  
tiêu biểu ngành Điện”

Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công 
đoàn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ 
chức, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong ngành Điện và xã 
hội về truyền thống tốt đẹp của ngành, về các tấm gương cán 
bộ, công nhân viên chức, lao động tiêu biểu đã và đang hăng 
say lao động, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên 
tục cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống 
sinh hoạt của nhân dân trong suốt 65 năm qua.

n huỳnh PhạM Đan thanh - Công ty Điện lực Bạc Liêu
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Thật là tình cảm và ấm áp 
giữa chớm đông Hà Nội, 
17 gương mặt từ khắp 
mọi miền đất nước về đây 

nhận giải thưởng. Chúng tôi chưa hề 
quen biết nhau, nhưng khi ngồi cùng 
dãy ghế, xếp hàng theo thứ tự thì trở 
nên gần gũi thân thiện, dường như 
đã quen biết từ lâu. Đó là những giá 
trị về tình đồng nghiệp mà văn hóa 
EVN đã mang lại cho chúng tôi.

Háo hức xen lẫn xúc động - đó là 
cảm giác khi tôi nhận được thư mời 
ra Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhận 
giải thưởng. Tôi cứ cảm thấy lâng 
lâng, còn không tin mình đang hòa 
mình vào một đại gia đình EVN. Với 
tôi, “Gương sáng tiêu biểu ngành 
Điện” không chỉ là cuộc thi viết về 
những tấm gương người tốt việc tốt, 
tận tụy với nghề, miệt mài hăng say 
lao động sáng tạo, mà còn là dịp để 
những người trẻ như tôi có cơ hội 
tìm hiểu về 65 năm lịch sử vẻ vang 
của ngành Điện Việt Nam thông qua 
những câu chuyện thật, con người 
thật gắn liền với mỗi chặng đường 
phát triển của ngành.

Trong sâu thẳm con người tôi 
lần này là “cuộc gặp gỡ lịch sử” giữa 
các thế hệ lịch sử và đương đại, đặc 
biệt là gặp được bác Thái Phụng Nê 
- một cây đại thụ của ngành Điện. 

Nghe Bác chia sẻ mới thấy được 
những giá trị to lớn của ngành Điện 
suốt 125 năm kể từ khi nguồn sáng 
có mặt đầu tiên tại nước ta. 

Cán bộ công nhân viên ngành 
Điện ghi tạc lời Bác Hồ dặn "...Nhà 
máy này bây giờ là của nhân dân, 
của Chính phủ, của các cô, các chú. 
Các cô, các chú là chủ thì phải giữ 
gìn Nhà máy, làm cho nó phát triển 
hơn nữa..." 65 năm qua, câu nói đó 
vẫn văng vẳng bên tai, như là kim chỉ 
nam cho mọi hoạt động của ngành 
Điện. Hàng loạt các công trình mang 
tầm cỡ thế kỷ quyết định vị thế của 
chúng ta đối với việc phát triển kinh 
tế - xã hội và vận mệnh đất nước. 
Điển hình như Nhà máy Thủy điện 
Hòa Bình, Nhà máy Thủy điện Sơn La, 
Nhà máy nhiệt điện Uông Bí, Trung 
tâm điện lực Phú Mỹ.... Đặc biệt là 
sự kiện lớn của dân tộc ta trong thế 
kỷ 20 diễn ra vào ngày 27/5/1994. 
Đó là đóng điện thành công đường 
dây siêu cao áp 500kV Bắc Nam dài 
1.487 km, mà chỉ thi công vỏn vẹn 
trong vòng hai năm, khiến cả bạn bè 
thế giới nể phục. Với những thành 
tựu to lớn đó, ngành Điện đã vươn 
ra tầm quốc tế, đứng thứ 30 trên thế 
giới về quy mô phát triển lưới điện, 
chỉ số tiếp cận điện năng đứng thứ 
27/190 quốc gia, nhiều dự án năng 

lượng mặt trời, điện gió được triển 
khai theo tiêu chuẩn quốc tế…

Để có tác phẩm đến với hội thi, 
phải nói rằng, lựa chọn chủ đề, nội 
dung, nhân vật phù hợp với tiêu chí 
cuộc thi và thuyết phục được người 
đọc, người nghe, Ban giám khảo 
tin tưởng đây chính là những“Tấm 
gương điển hình” thì không dễ chút 
nào. Thật may mắn từ khi bước vào 
ngành Điện đến nay tôi từng bước 
được trưởng thành từ sự dìu dắt, hỗ 
trợ của Lãnh đạo, Công đoàn Công 
ty Điện lực Bạc Liêu. Tôi đã tự viết 
lên những cảm nghĩ, những điều 
mắt thấy, tai nghe … về người Lãnh 
đạo kính mến. Đó là hình ảnh của 
anh Ngô Văn Phúc, nhân vật chính 
trong tác phẩm tham dự cuộc thi, 
người anh cả gẫn gũi, người cán bộ 
gương mẫu, người thủ lĩnh công 
đoàn chân tình. Với quá trình công 
tác trong ngành Điện gần 35 năm, 
hơn 12 năm giữ cương vị Phó Giám 
đốc Công ty và 22 năm liên tục làm 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở, anh Ngô 
Văn Phúc luôn phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao với sự nhiệt 
huyết, lòng yêu nghề và yêu ngành. 
Bằng những hành động và việc làm 
cụ thể, anh Ngô Văn Phúc là tấm 
gương động viên chúng tôi luôn 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi 
đoàn của Tổng công ty Điện lực 
miền Nam tham gia với số lượng bài 
nhiều nhất, và kết quả đạt 01 giải 
Nhất, 03 giải Nhì, 01 giải Khuyến 
khích, đạt luôn giải Nhất toàn đoàn. 
Với những thành tích đó ngành Điện 
miền Nam góp phần không nhỏ vào 
thành công của cuộc thi lần này.

Mong rằng trong thời gian tới, 
Tập đoàn và Công đoàn Điện lực 
Việt Nam sẽ có nhiều cuộc thi tương 
tự với nhiều hình thức khác nhau để 
ghi nhận kịp thời, tôn vinh những 
“Gương sáng tiêu biểu ngành Điện 
” trong lao động sản xuất.n 

Ông Ngô Văn Phúc - Nguyên Phó Giám đốc, Nguyên Chủ tịch CĐCS Công ty Điện lực Bạc 
Liêu, nhân vật trong bài dự thi viết về “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện” năm 2019 do 
EVN tổ chức
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Gọi ngành Điện là ngành đặc biệt cũng chẳng 
sai, khi mà ở đó không chỉ có gian nan, vất vả 
mà còn tiềm ẩn nhiều mối hiểm nguy, khó có thể 
lường trước. Bởi vậy, ngành Điện được đánh giá 
là ngành nghiêm khắc nhất trong kỷ luật lao 
động. Hàng năm vẫn phải kiểm tra sát hạch an 
toàn đối với tất cả người lao động, dù đó là “lính” 
mới  hay những người đã đến tuổi nghỉ hưu. 
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Từ sự Thấu hiểu

Anh Tứ (ứng dưới) 
đang cùng đồng đội 
xử lý sự cố trong đêm.

 Những người thợ 
đường dây Công ty 
điện lực Hà Tĩnh.

Bữa trưa tạm bợ 
của thợ điện.
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Yêu nghề 
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Vất vả, hiểm nguy
Nghề thợ điện không chỉ vất 

vả mà còn vô cùng nguy hiểm, bởi 
chỉ một sơ suất nhỏ có thể nguy 
hại tới tính mạng của bản thân và 
đồng nghiệp. Anh Nguyễn Mạnh 
Hùng (Đội Hotline Xí nghiệp dịch vụ 
Nghệ An) chia sẻ: “Công việc hết sức 
nguy hiểm và căng thẳng khi phải 
làm việc trên lưới điện sống. Anh 
em làm nghề này không có chữ rút 
kinh nghiệm nên phải tập trung cao 
độ. Một khi đã lên gàu nhất cử nhất 
động của mình phải nằm trong tầm 
kiểm soát, không được có động tác 
thừa hay thích với bên này, ngoài 
bên kia, bởi chỉ cần lệch ra khỏi vùng 
an toàn là mất mạng như chơi.”. 

 Với người thợ điện, chuyện ăn 
cơm không đúng bữa hay ăn vội bên 
cột điện, giữa đồng không mông 
quạnh đã trở thành chuyện thường 
tình. Anh Nguyễn Văn Tứ (Điện Lực 
Kỳ Anh) chia sẻ: “Cứ nghe có điện 
thoại hay tin nhắn thông báo sự cố 
thì dù nửa đêm gà gáy cũng phải 
lên đường. Có khi mới về nhà bưng 
bát cơm lên cũng phải đặt xuống vì 
ngoài kia… mất điện”.

 Vất vả không chỉ trong mùa mưa 
gió, bão lũ mà ngay cả trời nắng, 
nhiệt độ lên cao, nhu cầu sử dụng 
điện tăng cũng là lúc người thợ 

điện hoạt động “hết công suất”.  Với 
những người thợ điện đường dây, 
chuyện xuất phát từ 2-3 giờ sáng 
để đến nơi làm việc là thường ngày. 
Không chỉ vậy, mỗi khi đến vị trí 
cột trụ, điều đầu tiên họ phải phát 
quang cây, bụi rậm để giữ khoảng 
cách an toàn. Thế nên, đã có không 
ít người phải nhập viện vì bị ong 
đốt, rắn cắn. Anh Nguyễn Thanh 
Luân (Đội QLVH đường dây 110kV 
thuộc PC Hà Tĩnh) cho biết: “Đi làm 
ở vùng rừng, núi âm u, bị muỗi đốt, 
ong chích, giẫm rắn bị cắn… hầu 
như ai cũng từng trải. Nhiều lúc bơi 
qua kênh, suối gặp những vũng 
nước sâu, không ít người đã bị hụt 
chân. Nhưng mệt hơn vẫn là những 
lần kéo chiếc máy tời nặng, đường 
bằng phẳng đã khó, huống chi 
dùng sức người kéo qua địa hình 
đồi núi, dốc”. 

Nét riêng người thợ điện
Có ai đó đã ví cuộc đời những 

người thợ điện giống như những 
người lính giữa thời bình, áp lực 
công việc phải luôn giữ tinh thần 
"sẵn sàng chiến đấu" như trên chiến 
trường. Có lẽ thế, để gắn bó lâu dài 
với nghề cần phải có sự đam mê, 
không ngại vất vả, anh Luân bày 
tỏ: “ Mỗi lần thấy người dân vui 

mừng vì dòng điện được thắp sáng, 
bao muộn phiền như được nén lại. 
Chúng tôi đều cảm thấy rất vui vì 
công sức của mình đã mang lại ý 
nghĩa. Lúc ấy, chỉ còn lòng yêu nghề 
và cống hiến cho công việc mình 
đang làm nữa thôi”

Theo được nghề điện không hề 
đơn giản, đòi hỏi người thợ phải 
có những phẩm chất riêng như 
lòng yêu nghề; sự dũng cảm, tinh 
thần đồng đội. Chỉ khi có tình yêu 
nghề, họ mới có động lực gắn bó, 
mới thấu hiểu được vai trò cũng 
như những trọng trách mình đang 
mang để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Anh Tứ bộc bạch 
thêm:“Đã hơn mấy chục năm gắn 
bó trong nghề điện, biết bao thay 
đổi từ thiết bị đến con người nhưng 
điều không bao giờ thay đổi trong 
tôi chính là lòng yêu nghề”.

  Nghề thợ điện đã mang những 
nét rất riêng không chỉ về tính chất 
đặc thù mà còn ý nghĩa của dòng 
điện trong cuộc sống. Bởi vậy, hình 
ảnh của người thợ điện luôn tạo 
cho người đối diện những cảm xúc 
rất đẹp. Dù lem luốc vết dầu hay 
lấm lem bùn đất, họ vẫn tỏa sáng 
với tình yêu nghề, sự nỗ lực vì dòng 
điện quê hương.

hoàng nhung – PC Hà Tĩnh
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 Vượt thác, trèo đèo, lội suối 
Một lần đến công tác tại huyện 

miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi - xứ 
sở của ngàn cau, lưu trú qua đêm 
tại Đội quản lý điện tổng hợp Sơn 
Tây, tôi càng thấu hiểu và sẻ chia 
với công việc của anh em thợ điện 
nơi đây. Bữa cơm tối đạm bạc diễn 
ra chóng vánh. Lót dạ xong, anh 
em phân tản đi kiểm tra hệ thống 
đường dây điện. Điểm đầu tiên 
chúng tôi đến là Trạm biến áp Sơn 
Dung 6 nằm vắt vẻo trên ngọn đồi ở 
trung tâm thị trấn. Để lên được phía 
trên, mọi người phải mò mẫm từng 
bậc thang - đúng ra là những mô đất 
do người dân địa phương tạo ra để 
thuận tiện hơn trong việc canh tác 
nương rẫy, nếu bất cẩn có thể té ngã 
xuống dưới vì dốc đứng.

 Đến nơi, anh Thi - Đội phó Đội 
Quản lý điện Tổng hợp Sơn Tây 
cùng các đồng nghiệp khẩn trương 
mở nắp thùng chứa hệ thống điện 
bên trong để kiểm tra xem có sự cố 
gì xảy ra hay không, vì ở đây vào 
ban đêm hay sáng sớm thường 
xuất hiện sương muối. Vì thế, công 
tác này được thực hiện đều đặn, 
thường xuyên.

Người thợ điện
vùng cao

Leo lên dốc đứng là những mô đất bậc thang để vào TBA Sơn Dung 6.

  Anh Thi cùng đồng nghiệp kiểm tra đường dây điện vào ban đêm.
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“Dù đôi chân có mỏi/
Dù thể xác mệt nhoài/

Tình yêu với ngành 
Điện/Khiến mọi thứ 

tiêu tan...” - trong 
hành trình cùng các 

anh đến vùng sâu, vùng 
xa muôn trùng cách trở, 
tôi đã được nghe những 
“người lính” điện ngân 
nga những câu thơ ấy 

khi vượt thác, trèo đèo, 
lội suối, như một nguồn 

cảm hứng tiếp thêm 
động lực để họ bước tới, 

hoàn thành nhiệm vụ 
được giao.

 Xong việc, chúng tôi lại leo xuống 
con dốc để đến các vị trí khác. Chạm 
mặt đường cái, anh Thi bất ngờ rọi 
đèn pin gỡ từng con vắt đã hút no 
máu trên chân mình. Những người 
đi cùng thoáng chút rùng mình, còn 
anh thì vẫn thản nhiên cười khà: 
“Chuyện thường ngày mà, chẳng 
nhầm nhò gì đâu, nhiều trường 
hợp khác còn ghê hơn nữa nhưng 
anh em vẫn sẵn sàng đối mặt, đảm 
bảo điện cho người dân”. Thậm chí, 
có những đồng nghiệp đạp phải 
chông bẫy thú của đồng bào, bị rắn 
độc cắn... may mắn được anh em sơ 
cứu kịp thời, nếu không thì có thể 
bỏ mạng. "Nguy hiểm là vậy đó, anh 
em tự động viên nhau cố gắng vượt 
qua, chứ sợ thì ai làm?..." - anh nói.

 Về đến Đội cũng là lúc kim đồng 
hồ chỉ gần 23 giờ. Mọi người chỉ kịp 
rửa ráy chân tay, thay đồ rồi tranh 
thủ đi ngủ để lấy sức cho ngày mai. 
Khi mặt trời ló dạng, chúng tôi lại 

tiếp tục hành trình mới về với thôn 
Mô-Níc. Dù thôn này thuộc huyện 
Sơn Hà nhưng phải đi đường vòng 
qua tận xã Sơn Lập của huyện Sơn 
Tây mới đến được nơi, kiểu "gần nhà 
xa ngõ". Để đến Mô-Níc, chúng tôi 
phải vượt qua những cung đường 
quanh co, khúc khuỷu, có đoạn đầy 
ổ gà, ổ voi, có đoạn một bên là núi 
cao, một bên là vực thẳm... Đi mới 
thấy công việc của các anh vất vả, 
gian truân biết dường nào.

 Sau quãng đường khá xa, mất 
hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển, xe 
máy dừng lại ở mé sông, gần thủy 
điện Sơn Trà. Quan sát một lát, anh 
Tiến (công nhân Đội quản lý điện 
tổng hợp Sơn Tây) nói lớn: "Giờ này 
không có đò đâu, phải lội bộ thôi! 
Nhưng nhớ là phải lội thật nhanh 
chứ không may lũ về là không có 
đường thoát!...". Cả đội răm rắp làm 
theo vì câu nói của anh Tiến như 
“mệnh lệnh”, bởi đó là kinh nghiệm 

…và kiểm tra hệ 
thống tủ điện trạm 
biến áp sơn dung 6
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xương máu anh rút ra sau mấy chục 
năm gắn bó với Mô-Níc. Mỗi người 
vác trên vai ba lô đựng đồ nghề 
nặng ngang ngửa cơ thể mình băng 
qua dòng nước xiết và lởm chởm đá 
tảng để sang bờ bên kia. Rồi vượt 
thêm đoạn đường đất khá dài và 
vài con sông nhỏ nữa chúng tôi mới 
đến được nơi cần đến. 

Thoáng nhìn từ xa, anh Thi phát 
hiện ra trên dây điện tại nhánh rẽ 
Sơn Kỳ 9 - Xuất tuyến 471/T10 ở đầu 
thôn có vướng nhành keo lai bị gió 
cuốn vào. Dù đã khá mệt sau quãng 
đường nhiều thử thách, mồ hôi đổ 
ra như tắm, anh vẫn cố gắng trèo 
lên trên dùng gậy chuyên dụng đẩy 
nó ra ngoài. Xong việc, anh ngồi 

Anh Thi kiểm tra hệ thống tủ điện Trạm biến áp Sơn Dung 6.

nghỉ dưới một tán cây, tránh cái 
nắng như đổ lửa dội xuống người. 
Anh nói với tôi, đừng tưởng sự cố 
này đơn giản, chỉ cần chủ quan chút 
thôi là nguy cơ chập cháy điện xảy ra 
ngay, bà con trong thôn sẽ mất điện 
sinh hoạt một thời gian dài, cuộc 
sống bị đảo lộn, bởi do ngăn sông 
cách núi nên rất khó tiếp cận, sửa 
chữa kịp thời.

 
hạnh phúc đến từ những 
điều giản dị

Điều khiến tôi ngạc nhiên là hình 
ảnh người dân vui mừng khi thấy 
nhân viên điện lực ghé thăm, như 
thể họ đang đón “người nhà” trở 
về đoàn tụ. Hỏi ra mới biết, họ vốn 
dành một tình cảm đặc biệt đối với 
những "người lính" áo da cam. Ông 
Đinh Văn Troá - Trưởng thôn cho 
hay: “Dân biết ơn các anh ấy lắm, 
cứ thay phiên nhau túc trực ở đây 
để giúp đỡ khi có ai cần mà không 
hề lấy một cắc tiền công. Nài nỉ lắm 
họ mới vui vẻ nhận lấy vài củ khoai, 

bó rau rừng xem như quà biếu”. Căn 
cứ địa cách mạng Mô-Níc giờ đây 
đã thật sự “chuyển mình”, khoác lên 
diện mạo mới khang trang giữa đại 
ngàn hùng vĩ. Đời sống kinh tế của 
đồng bào đã dần cải thiện đáng kể, 
không còn cảnh nghèo đói như mấy 
chục năm về trước.

 Rời bản làng khi nắng chiều dần 
khuất, chúng tôi lại trở về với đơn vị 
của mình. Trái ngược hẳn với vẻ mệt 
mỏi khi đi, anh Thi cùng đồng nghiệp 
như thể phấn chấn hơn, thanh thoát 
trong từng bước chân di chuyển. Anh 
quay ngoái đầu lại nhìn tôi, rồi nói với 
sự trìu mến: “Em biết vì sao không? Là 
vì... khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi 
đất đã hóa tâm hồn. Mô-Níc như quê 
hương thứ hai của anh vậy đó!”.

 Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ 
những điều giản đơn, bình dị. Và, 
chẳng có gì cản ngăn được sự tận 
tâm, nhiệt huyết của các anh trên 
chặng đường dựng xây và phát triển 
của ngành Điện lực Việt Nam.

ctV
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EVN – Tháp sáng niềm tin
Đỗ MInh thắng – Ban QLDA Sông Bung2

Gió nhè nhẹ thổi mơn man
Để hồn thợ điện cung đàn trên cao
Đêm vui bạn với vì sao
Ngày mặc mưa gió ngọt ngào cùng mây

Sáu mơi lăm năm dựng xây
Cung đàn dịu vợi ngọt đầy sắc xuân
Vượt bao đỉnh núi mây xanh
Rộng dài cánh sóng an lành biển khơi

Biển đảo ánh điện sáng ngời
Trong veo mắt trẻ giữa đời núi cao
Ánh điện đêm sáng thay sao
Nam Bắc nỗi nhớ ngọt ngào xe duyên

Thủy điện giang rộng khắp miền
Lò lỏng hóa nhiệt - hóa hiền lò cao
Điện gió vươn cánh ngọt ngào
Mặt trời năng lượng ánh sao mặt hồ

Công nghệ số hóa vi mô
Đỉnh cao công nghệ vĩ mô tuyệt vời
Niềm tin thắp sáng cuộc đời
Sáng ngời lên những nụ cười trẻ thơ.
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n nguyễn thu thuần

Vững chuyên môn, hết lòng 
với công việc

Công nhân chúng tôi vẫn nói 
với nhau rằng: “Mẫu người như anh 
giờ tìm được là hiếm đấy”! Vừa giỏi 
chuyên môn vừa chuyên cần trong 
các hoạt động Đoàn, Đảng mà vẫn 
luôn tươm tất với gia đình. Anh là 
Nguyễn Chí Thành sinh năm 1982 
– hiện đang là Bí thư Chi bộ, Quản 
đốc Phân xưởng Vận hành 2 - Ủy 

viên Ban chấp hành Công đoàn 
Công ty. 

Năm 2005, sau khi tốt 
nghiệp Đại học Bách 

khoa Hà Nội với tấm 
bằng loại ưu, anh có 
rất nhiều cơ hội để 
có một công việc tốt 
ở Thủ đô nhưng anh 
đã chọn con đường 

trở thành một công 
nhân ngành Điện. 

Một lần tình cờ được 
nghe anh chia sẻ, có lẽ 

cũng là nhân duyên vì anh 
sinh ra trong một gia đình có 

truyền thống ngành Điện, bố anh 
là công nhân Nhà máy Nhiệt điện 
Ninh Bình. Ngay từ nhỏ khi được 
vào thăm quan nhà máy nhiệt điện, 
anh đã thích thú với những cỗ máy 
to đùng, những đường ống mà có 
khi cả chục đứa trẻ ôm mới xuể và 
cả cột ống khói cao vút trời... Một 
điều thú vị anh luôn tìm tòi đó là vì 
sao từ nước, từ than mà lại sinh ra 
được dòng điện?! Những ấp ủ tuổi 
thơ đã nuôi dưỡng anh trở thành 
một kỹ sư nhiệt.

Tháng 9/2005, về với Nhiệt điện 
Hải Phòng trong những ngày đầu 
dự án vừa vất vả, gian nan, ngổn 
ngang công trường, người kỹ sư 
trẻ tự nhủ quyết chí gắn bó và 
thành công trên mảnh đất này. 
Anh được đào tạo ở lớp Trưởng 
ca đầu tiên tiếp quản vận hành tổ 
máy, cho đến tháng 12/2012, với 
năng lực vượt trội anh được Lãnh 
đạo Công ty tin tưởng giao nhiệm 
vụ Phó quản đốc Phân xưởng Vận 
hành1. Đến tháng 12/2016, anh 
được nhận nhiệm vụ Phó Bí thư 
Chi bộ, Phó quản đốc, Chủ tịch 
Công đoàn Phân xưởng Vận hành 
2. Tháng 4/2019 với sự tín nhiệm 
cao, anh được Lãnh đạo Công ty 
bổ nhiệm là Quản đốc Phân xưởng 
Vận hành 2, Đảng ủy Công ty giao 
nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Vận hành 
2. Những tưởng nhiều sự thay đổi 
làm anh khó ứng biến nhưng với 
chuyên môn vững vàng kết hợp kỹ 
năng quản lý,  anh đã tiếp nhận và 
chỉ đạo công việc của đơn vị đảm 
bảo nhịp nhàng, an toàn, hiệu quả, 
được anh em công nhân ủng hộ, 
tin yêu. Trong vận hành sản xuất, 

Quê gốc anh ở miền đất của cát và nắng Quảng Bình 
nhưng anh được sinh ra lớn lên tại thành phố Ninh 
Bình, trưởng thành lập nghiệp ở miền đất cảng Hải 
Phòng. Có lẽ từ những duyên này mà con người anh 
hội tụ đủ sự mặn mòi của gió biển, sự mạnh mẽ, chân 
chất của những trảng cát dài xứ Quảng, sự ngọt ngào, 
thanh tú của một thời lộng lẫy Hoa Lư.

                   có mộT người kỹ sư đa tài 
như Thế
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anh đưa ra những mệnh lệnh 
cương quyết nhưng lại mềm dẻo, 
linh hoạt, đem lại hiệu quả cao. 
Chính điều này đã giúp giảm suất 
sự cố và đảm bảo tổ máy vận hành 
ổn định, hiệu quả, đáp ứng công 
suất theo huy động của hệ thống 
điện quốc gia. Trong công tác sửa 
chữa lớn, anh cũng chỉ đạo sát sao 
việc tạo phương thức phối hợp với 
các đơn vị sửa chữa và tăng cường 
giám sát chất lượng sửa các gói 
thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ 
công việc.

Ngoài ra, anh còn trực tiếp có 
những sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
hữu ích như:“Thay đổi lại đường đi 
tuyến ống thải xỉ nhánh 8, 9 trong 
dây chuyền 2” khi áp dụng tiết 
kiệm gần 800 triệu đồng cho Công 
ty. Đồng thời, anh cũng là thành 
viên trong Tổ chống dao động lò 
của Công ty, phối hợp cùng tìm 

hiểu, phân tích nguyên nhân và 
hiệu chỉnh thông số các tổ máy. 
Nhờ đó đã giúp ngăn chặn được 
sự cố Trip lò do dao động áp lực 
buồng lửa đem lại hiệu quả kinh 
tế cao cho Công ty (mỗi lần sự cố 
thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng). Năm 
2018 được Hội đồng sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật Công ty công nhận 
sáng kiến “Giải pháp nâng cao độ 
tin cậy và chống tắt Lò hơi”. Nối 
tiếp thành công, năm 2019 anh 
cùng các anh em chuyên môn kỹ 
thuật nghiên cứu, hiệu chỉnh hiện 
tượng suy giảm hiệu suất lò hơi 
số 3 và đã đem lại hiệu quả rất 
lớn cho Công ty. Nhóm tác giả đã 
được Hội đồng sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật Công ty công nhận sáng 
kiến “Khắc phục hiện tượng suy 
giảm hiệu suất Lò hơi số 3” với giá 
trị làm lợi hàng năm ước tính hơn 
18 tỷ đồng.

trọn tâm với hoạt động 
công đoàn

Dân kỹ thuật thường khô khan 
như mọi người vẫn nói, tôi cũng có 
phần tin điều này vì trước đây tôi 
cũng đã gặp những anh kỹ sư chỉ 
biết học, nghiên cứu, công việc rồi 
lại nghiên cứu… chẳng quan tâm 
gì đến xung quanh. Nhưng định 
kiến đó đã được xóa bỏ khi tôi được 
chứng kiến sự cống hiến miệt mài 
của anh cho hoạt động Công đoàn. 

 Với kinh nghiệm khi làm Bí thư 
Đoàn Thanh niên và ủy viên Ban 
chấp hành Công đoàn Công ty, Chủ 
tịch Công đoàn Phân xưởng, anh đã 
góp phần đưa các phong trào thi 
đua, hoạt động Công đoàn đạt được 
những thành tích đáng kể. Giờ đảm 
nhiệm trọng trách Quản đốc rất bận 
chuyên môn nhưng anh quan điểm 
“lãnh đạo đi trước, làng nước đi theo” 
nên anh sắp xếp công việc để tham 
gia tổ chức tốt các sự kiện lớn của 
Công ty. Trong các chương trình văn 
hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các 
game show “Vui khỏe mừng Xuân”, 
“Khi đàn ông vào bếp” - là một MC 
anh đã truyền trao ngọn lửa nhiệt 
huyết đến cho tất cả mọi người. 

Thường thì công nhân chúng 
tôi rất e dè khi tiếp xúc với lãnh đạo 
nhưng với “sếp Thành” thì khác bởi 
sự cởi mở, chân tình. Anh luôn lắng 
nghe tất cả những trăn trở, thắc 
mắc hay khiếu nại của chúng tôi. Dù 
đúng hay chưa anh cũng luôn nghe 
trọn vẹn và phân tích, hướng dẫn 
cho mọi người hiểu rõ vấn đề mới 
yên tâm.

Không chỉ có chị em nữ công 
mới trồng hoa, trồng cây, là lãnh đạo 
nhưng anh trực tiếp tham gia “Xanh, 
Sạch, Đẹp”, trồng những cây xanh 
và hướng dẫn công nhân viên chăm 
sóc vườn cây phân xưởng, tạo cảnh 
quan thiên nhiên hài hòa trong lòng 
nhà máy. n

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhiệt tình, năng 
động sáng tạo, năm 2018 anh được nhận bằng khen 

của tập đoàn Điện lực Việt Nam, danh hiệu chiến 
sỹ thi đua 2011, 2018 và nhiều tình cảm trân quý mà 

lãnh đạo và anh em công nhân dành cho.
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 Vô địch bóng đá  
Sea games
Vô địch bóng đá Sea games
Cả nam và nữ - càng thêm tự hào
Sao vàng cờ đỏ bay cao
 Việt Nam ơi ! Có khi nào vui hơn !

Hương quê
Tay em thoăn thoát hái chè
Thoảng từ tay ấy hương quê ngọt ngào
Hương chè trong gió nôn nao
 Bao nhiêu dịu ngọt thấm vào thơ anh. 

 Chợ hoa Tết
 

 Chợ hoa ngày Tết muôn màu
Em ở đâu? Tìm em đâu chốn này?
Một vùng hoa ngát hương bay
Một trời hoa thắm nở đầy trong tôi
Yêu hoa chỉ ngắm hoa thôi
Mà sao tôi thấy bồi hồi làm sao!
Hoa hồng, lan, cúc, mai, đào
Hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng xinh
Hình như hoa cũng có tình
Hình như tôi thấy lòng mình đang ngân… 

Yêu hoa yêu cả mùa Xuân
Để tôi ước muốn hoá thành chợ hoa.

Điện gió Bạc Liêu
Giữa mênh mang trời, nước
Quạt gió vẫn quay đều
Tạo nên nguồn điện quý
Thắp sáng niềm tin yêu.
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Điện và Thơ
Yêu sao thợ Điện làm thơ
(Làm nghề kỹ thuật nào ngờ yêu văn)
Ai rằng: “Nghề điện khô khan”
  Riêng anh thơ vẫn nồng nàn, xanh tươi
Vần thơ bổi hổi, bồi hồi
Chắt từ gan ruột đầy vơi tâm tình
Điện và thơ mãi lung linh…

Chùm thơ Xuân 2020 của   
nguyễn Xuân tư         
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 Mùa xuân gõ cửa
Mùa Xuân vừa gõ cửa
Âm thanh nghe rộn ràng
Thấp thoáng đào khoe sắc
Cùng rực rỡ mai vàng

Tôi mở toang cánh cửa
Đón Xuân mới vào nhà
Lòng ngân nga, háo hức
Xuân về rộn tiếng ca.

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.

Ly cà phê cuối năm
Cuối năm nhấp ngụm cà phê
Bao nhiêu thế sự ùa về trong tôi
Lung linh kỷ niệm một thời 
Dắt tôi cùng với đất trời vào Xuân.

  39

Điện về cùng mùa xuân
Bản xa nay có điện về
Nức lòng con trẻ, hả hê người già
Điện về tỏa sáng muôn nhà
Điện lung linh, điện chan hòa nơi nơi
Mùa Xuân và điện rạng ngời
Cùng về tô điểm cuộc đời thêm Xuân. 
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* năm canh tý 40, mùa Xuân, hai chị em Trưng Trắc - Trưng Nhị lãnh đạo nhân dân nổi 
dậy khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Hán, giải phóng đất nước và thiết lập chính quyền 
tự chủ.

* năm canh tý 100, người dân miền Tượng Lâm (Nam Trung Bộ) vùng lên đánh chiếm 
các quận huyện, lật đổ sự cai trị, áp bức của giặc.

* năm giáp tý 544, tháng 2, sau khi chiến thắng quân Lương xâm lược, Lý Bí lên ngôi 
(Nam Việt Đế), đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, củng cố kinh tế, phát triển văn hóa, xây dựng chính 
quyền và pháp luật.

* năm Mậu tý 1108, tháng 3, lần đầu tiên đắp đê sông Hồng phòng chống lũ lụt tại 
phường Cơ Xá - Thăng Long (Hà Nội).

* năm Mậu tý 1288, mùa Xuân, quân đội nhà Trần đánh tan 30 vạn quân Nguyên Mông 
lần thứ ba xâm lược, chấm dứt sự bành trướng Đại Việt của đế chế Nguyên Mông.

* năm bính tý 1396, Hồ Quý Ly thực thi cải cách sâu rộng các lĩnh vực giáo dục, văn hóa 
và tài chính. Tháng 5, ban hành tiền giấy đầu tiên ở nước ta.

* năm Mậu tý 1408, ngày 30 tháng 12, quân dân nhà Hậu Trần đánh tan quân Minh xâm 
lược tại Bô Cô (Ninh Bình), chặn đứng đà tiến của giặc.

* năm canh tý 1540, Nguyễn Kim từ Sầm Châu (Lào) đưa binh về đánh quân Mạc ở 
Nghệ An, bắt đầu gây dựng sự trung hưng cho nhà Lê.

* năm canh tý 1600, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, dày công phát triển dải 
đất Đàng Trong (từ Quảng Bình trở vào Nam) và chống lại họ Trịnh.

* năm canh tý 1660, Quận công Dương Trí Trạch và Phạm Công Trứ dâng sớ lên chúa 
Trịnh Tạc kiến nghị các biện pháp thưởng phạt nghiêm minh và bài trừ nạn tham nhũng.

* năm nhâm tý 1672, hai họ Trịnh - Nguyễn kết thúc cuộc chiến kéo dài từ năm 1627, 
lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm giới tuyến: Triều đình Lê - Trịnh thống trị Đàng Ngoài, còn 
chúa Nguyễn cai quản Đàng Trong.
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các năm Tý 
Trọng Đại  
Trong Lịch sử 

Chuột là con vật có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc tới 
cả đời sống vật chất lẫn tinh thần của người Việt Nam. 
Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, những năm Tý (năm 
Chuột) cũng ghi dấu ấn đậm nét, là thời điểm diễn ra 
nhiều sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa.

n Quang hưng
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* năm giáp tý 1804, tháng 3, nhà Nguyễn đặt quốc hiệu là Việt Nam. Cũng năm này, 
Nguyễn Du viết xong “Truyện Kiều” - tác phẩm thơ ca nổi tiếng.

* năm Mậu tý 1828, tháng 5, triều Nguyễn định rõ các đơn vị đo lường được sử dụng. 
Tháng 11, ra lệnh phải thống nhất về y phục trên toàn quốc.

* năm Mậu tý 1888, hàng loạt cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, 
Đốc Tích, Lưu Kỳ… phát triển mạnh mẽ tại Bắc và Trung Bộ, khiến giặc Pháp lao đao.

* năm nhâm tý 1912, tháng 2, Phan Bội Châu cùng Cường Để thành lập “Việt Nam 
Quang phục hội” với tôn chỉ đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục Việt Nam và thiết lập nền dân 
chủ cộng hòa.

* năm giáp tý 1924, ngày 17 tháng 6, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ 5 Quốc tế 
Cộng sản. Ngày 19 tháng 6, đồng chí Phạm Hồng Thái mưu sát Toàn quyền Đông Dương Merlin 
tại Sa Diện (Quảng Châu - Trung Quốc) đã gây tiếng vang lớn trong công cuộc chống Pháp.

* năm bính tý 1936, mở màn cao trào cách mạng dân tộc dân chủ (1936-1939). Ngày 1 
tháng 10, hoàn tất xây dựng tuyến đường sắt xuyên Việt và Đông Dương.

* năm Mậu tý 1948, ngày 20 tháng 1, diễn ra đợt phong quân hàm đầu tiên cho các 
tướng lĩnh lãnh đạo, đánh dấu sự trưởng thành của quân đội cách mạng Việt Nam. Ngày 19 
tháng 6, Hồ Chủ tịch kêu gọi thi đua ái quốc, thực thi khẩu hiệu “Toàn dân kháng chiến, toàn 
diện kháng chiến”.

* năm canh tý 1960, ngày 1 tháng 1, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh công bố Hiến pháp mới. Ngày 
6 tháng 1, Bác phát động Tết Trồng cây đầu tiên. Ngày 5 tháng 9, khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 
3. Ở miền Nam, ngày 17 tháng 1, bùng phát phong trào đồng khởi tại Bến Tre, sau đó lan khắp 
các tỉnh, làm tan rã chính quyền Mỹ - ngụy. Ngày 20 tháng 12, thành lập Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam.

* năm nhâm tý 1972, ngày 29 tháng 12, quân dân Hà Nội đánh tan cuộc tập kích chiến 
lược suốt 12 ngày đêm bằng máy bay B52 của Mỹ. Ở miền Nam, ngày 15 tháng 7, chấm dứt trận 
chiến 100 ngày đêm trên đường số 13 tại Đông Nam Bộ, diệt và bắt sống 22.000 tên địch. Ngày 
11 tháng 9, Chính phủ Cách mạng lâm thời tuyên bố về việc kết thúc chiến tranh xâm  lược của 
Mỹ, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

* năm giáp tý 1984, ngày 4 tháng 4, công bố pháp lệnh về bảo vệ, sử dụng di tích lịch sử, 
văn hóa và danh lam thắng cảnh. Ngày 26 tháng 5, ngọn lửa dầu công nghiệp đầu tiên bừng 
sáng trên dàn khoan Việt-Xô, khởi đầu cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.

* năm bính tý 1996, ngày 28 tháng 6, khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 8. Ngày 7 tháng 12, 
Việt Nam có người đầu tiên đến thám hiểm châu Nam Cực là Hoàng Thị Minh Hồng.

* năm Mậu tý 2008, lần đầu tiên Việt Nam có vệ tinh khi phóng thành công lên quỹ đạo từ 
đảo Guyana thuộc Pháp, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trong không gian vũ 
trụ. Tháng 7, Việt Nam lần đầu tiên được bầu và đã hoàn tất nhiệm vụ trên cương vị Chủ tịch 
luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 1 tháng 8, mở rộng Thủ đô Hà Nội với lãnh 
địa mới gồm toàn bộ Hà Nội cũ (tỉnh Hà Tây), huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện 
Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Tháng 12, đội Việt Nam lần đầu giành cúp vô địch bóng đá ASEAN. 
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng kỷ lục khi gấp 3 lần năm 2007 và đạt mức cao nhất trong 
vòng 20 năm kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài được ban hành.

* năm canh tý 2020 này, cả nước bước vào xuân mới với những thành tựu to lớn, ổn định 
chính trị và chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ. 
Cũng năm nay, chúng ta chào đón nhiều lễ kỷ niệm trọng đại: 1010 năm Thủ đô Thăng Long - 
Hà Nội (1010 - 2020), 90 năm thành lập Đảng (1930 - 2020), 75 năm Quốc khánh (1945 - 2020), 
45 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (1975 - 2020)...
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Bất chợt, những cơn gió se lạnh 
đến đột ngột, có cơn gió nhẹ 
nhàng đến từ phía nam, có 
cơn gió mơn mang về từ phía 

bắc, làm nên những lốc xoáy. Bụi mờ mờ. 
lá vàng khô xoay tròn, lượn vòng trong 
không trung, đậu nhẹ nhàng xuống vai 
anh thợ điện đang cầm máy đo nhiệt độ 
mối nối ở góc đường, phớt nhẹ qua đôi 
má ửng hồng của cô bé nữ sinh đạp xe, áo 
ài trắng bay bay trong gió, lá lượn nhẹ rồi 
nằm gọn vào trong quang gánh của bà lão 
bán xôi ngồi trên hè phố... Mùa xuân đang 
về dọc trên phố Sài Gòn. Cái không khí 
khô khô âm ấm, đẩy lùi dần cái lành lạnh 
mùa đông đi khỏi thành phố. Hương xuân 
len lỏi qua từng cành khô của hàng me ve 
vuốt những mầm non vừa nhú. Nắng xuân 
khẽ khàng vỗ về đám lá vàng trầm tư nằm 
ườn bên hè vắng. Những hạt gió xuân man 
mác phảng phất chút lành lạnh còn sót lại 
của mùa đông, gây cảm giác gai gai cho cơ 
thể trong những bộ quần áo mới của ngày 
tết. Không khí dễ chịu. nắng xuân ấm áp. 
Các nhà ven đường đã được người ta cho 
khoác áo mới để đón tết. Rồi cơ man nào là 
hoa. Hoa được chở trên đường, hoa ở trước 
cửa các nhà, hoa trên sân thượng, hoa ở 
ban-công . Mai vàng, huệ đỏ, cúc tím, đồng 
tiền hồng… muôn màu muôn vẻ. Rồi quần 

áo thời trang các loại tung tăng trong nắng 
tết, tung tăng trong hương xuân. Tất cả tạo 
nên bức tranh đầy màu sắc dưới trời xuân 
mây lãng đãng. Ngộ thiệt ! Sài Gòn nắng 
cũng đẹp, lạnh cũng đẹp, trời xuân càng 
đẹp hơn!  

...Nắng qua các kẽ lá trượt dài trên thân 
cây rồi nằm lung linh ở đó. Người ta dễ đi 
làm muộn do buổi sáng lành lạnh nên dễ 
ngủ nướng! Xuân đến để Sài Gòn bớt ồn 
ào hơn. Xuân lướt nhẹ trên mái tole sét rỉ, 
xuân băng ngang mặt tiền dãy nhà cao 
tầng. Và hôm nay thiệt lạ, dòng người xe 
chen chúc trên đường ngập ngụa khói bụi, 
nhưng trên các khuôn mặt dọc đường chỉ 
thấy vẻ bình thản, sự bồn chồn, bận rộn, lo 
lắng, tất bật đi đâu mất rồi. Việc này mấy 
khi bắt gặp trên những nẻo đường trong 
cả năm dài đâu. Có lẽ do xuân về Sài Gòn. 
Sau những ngày lạnh lớt phớt của mùa 
đông đi ngang qua thành phố, gió xuân 
đem đến ấm áp bất ngờ. Tựa như đang 
lạnh có người đưa cho ly trà nóng... Sự dễ 
chịu khiến người ta cảm thấy mọi người 
đáng yêu và dễ thương hơn .

Sớm mai thức dậy, đi chân không ra 
trước hiên nhà. Trời có hơi lành lạnh, nền 
đất khô lạnh, gió thì… se se. Cội mai già 
ưỡn ngực trong nắng sớm. Nâng chồi non. 
Khoe nụ biếc. Chiếc lá xanh mà người ta 
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lặt còn sót trên cánh cao, đu đưa , đu đưa.  
Nhiều cô cậu bé đã súng sính trong chiếc 
áo dài cổ truyền đuổi nhau trên hè phố. 
Bà cụ bán bánh tét, bánh ú… đội chiếc 
khăn rằn mới, gánh trĩu vai các đòn bánh 
bốc khói, xanh cả góc đường. Mấy anh thợ 
điện ra ca đêm đang xúm xít trò chuyện 
trong quán cà phê cóc sau một đêm dài 
thức trắng theo dõi dòng điện chuyển đi 
đến đích cuối cùng. Gió xuân, nắng xuân, 
hương xuân… như những sợi len vô hình 
thít chặt cái không khí xuân vào da thịt. 
Đâu đó, trong không gian có một cái gì đó 
không định hình rõ ràng, làm trong hồn 
thấy bâng khuâng nao nao. 

Tôi đi làm sớm. Ngang quán cà phê 
bà hai đầu hẻm mấy ông lão trong hội 
“ về hưu” quen mặt réo vào uống cà phê, 
nhưng phải từ chối thôi, vì tôi thích lang 
thang thành phố sáng nay mà. Tôi thích 
thú nhìn mấy chị bán rau, xe chở lặc lè, 
còn ráng ghé  mua xôi làm quà sáng. Trong 
khi chờ đến lượt mình. Tôi chà sát hai bàn 
tay vào nhau rồi  úp vào hai lỗ tai để tận 
hưởng cảm giác thích thú, âm ấm. Bà bán 
xôi đội nón lá đứng dưới tàng một cây me, 
mỗi lần bà giở nắp vung ra, hơi khói thơm 
lừng trong nồi lại bay lên quyện vào mấy 
chiêc lá trên ngọn cây. Nhìn thấy cảnh ấy 
bỗng dưng thấy nôn nao quá! 

Vừa đi vừa thầm nhủ vậy là tôi làm ở 
công ty này cũng biết bao nhiêu mùa xuân 
rồi. Qua công việc, gian khó … tôi và lũ 
bạn , đứa nào cũng trưởng thành. Nhớ lại 
cái ngày mặc áo xanh màu thợ, sáng sớm 
sang xuân năm nảo, năm nào cả đám đã 
đứng co ro chờ kêu tên vào thực tập, lòng 

thấy vui vui. Cái thời trẻ trâu ấy cũng qua. 
Chúng tôi hối hả trong công việc, trong 
cuộc sống. Cùng hăng say khi tìm hiểu các 
thiết bị mới. Dù đến nay lòng nhiệt thành 
vẫn còn y thinh vậy nhưng chúng tôi cẩn 
trọng hơn nhiều. Cuộc sống cứ tuôn chảy 
ào ào như vậy, đi theo những vòng tròn 
xoắn ốc. Hôm nay thấy hơi uể oải cơ bắp, 
sụt sịt trong mũi do tiết trời khang khác 
cảm nhận và thấy được mùa xuân đã trở 
lại Sài Gòn. Qua mùa xuân ấm áp, xong rồi 
những ngày nắng chói chang, hết những 
cơn mưa về ngang phố rồi. Các tờ lịch cứ 
rơi dần để đếm thời gian. Đã có nhà treo 
lịch mới và xé sẵn đến ngày mồng một âm 
lịch. Vừa cũ, vừa mới, vừa bình dị, vừa độc 
lạ… khiến Sài Gòn có nét hấp dẫn riêng. 

Xin đừng hỏi tại sao xuân Sài Gòn 
quyến rũ tôi. Không riêng mình tôi đâu, 
tôi tin rằng ai đã ghé ngang Sài Gòn khi 
mùa xuân về theo phố, lang thang trong 
không khí  rộn ràng, mũi ngửi được mùi 
trầm hương dịu dàng, mùi thịt kho hột vịt 
ngan ngát, nghe lại các khúc nhạc xuân cũ, 
thong dong cạnh tách cà phê ngồi ngắm 
người ta chở hoa, mua hoa… rồi sẽ cảm 
thấy nhơ nhớ khi chia tay Sài Gòn. Mùa 
xuân Sài Gòn hiện hữu nhưng không hiện 
hữu, nhẹ nhàng, dịu êm…  luôn giang 
tay chào đón người đến thăm và chờ đón 
người đi xa trở về.  

Hãy đến thăm Sài Gòn vào mùa xuân, 
ở lại Sài Gòn rồi lang thang vòng vòng các 
con phố, con hẻm ở Sài Gòn. Chắc chắn 
mọi người cũng yêu Sài Gòn như tôi thôi. 
Thiệt đó !

Võ tấn cường - Cty Truyền Tải Điện 4  
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Tịnh Biên là huyện miền 
núi của tỉnh An Giang 
với đường biên giới dài 
gần 20 km chung với 

huyện Kiri Vong, tỉnh Takéo của 
Vương quốc Campuchia. Để phục 
vụ cho cuộc sống nhân dân nơi đây, 
cũng như nhân dân anh em nước 
bạn, chính quyền và ngành Điện 
bố trí xây dựng trạm 110/22kV, 
dung lượng 40MVA. Trạm có kết 
cấu mạch vòng, bao gồm ba phát 
tuyến, cấp điện cho ba địa danh 
trong nước là huyện Tịnh Biên, 

huyện Tri Tôn, Thành phố Châu Đốc; 
một phát tuyến truyền tải cung cấp 
qua nước bạn. Trạm được bố trí ba 
nhân sự ứng trực 24/24. Sản lượng 
điện thương phẩm hàng ngày đạt 
12 MVA. Anh em vận hành trạm là 
người ở các nơi lân cận, không phải 
là người bản xứ. Hằng ngày họ phải 
di chuyển bằng xe máy hơn 20 km 
đến nhận ca. Địa hình bao quanh 
trạm là núi, cho nên nơi đây cũng 
khá hiểm trở. Điều kiện sinh hoạt 
của công nhân khá khó khăn, lo 
nhất là nguồn nước sử dụng hằng 

ngày “đen xì”, mặc dù đã được 
ngành chức năng xử lý. 

Anh Nguyễn Trung Lộc – 
Trưởng trạm cho biết “Anh em ở 
đây cũng khá vất vả, do ít người, 
đi làm xa nhà. Chúng tôi cũng luôn 
động viên, hỗ trợ nhau để hoàn 
thành nhiệm vụ cấp điện, đảm bảo 
vận hành trạm an toàn, liên tục, 
đặc biệt là cấp điện cho nước bạn 
Campuchia. Về phụ tải thì cũng an 
tâm vì tới đây ngành Điện sẽ mua 
điện từ dự án năng lượng mặt trời 
của những công ty tư nhân, hòa 
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Những ngày này, chúng tôi có dịp về quê hương Bác Tôn 
- người con tiêu biểu của vùng Bảy Núi -An Giang, 
người chiến sỹ cách mạng trung kiên. Đi cạnh những cánh 
đồng vàng rộ sau mùa lũ, ngắm nhìn những trụ điện vút 
tầm mắt, mới cảm nhận được một phần giá trị của vùng 
đất mệh danh là “vựa lúa miền Tây Nam bộ”.

Bóng sáng vùng biên
n LÊ VĂn tÁM

Bóng sáng vùng biên
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thẳng lên lưới nên cũng không lo 
thiếu điện”.

Thời gian gần đây, các công ty 
tư nhân về Tịnh Biên đầu tư dự án 
năng lượng mặt trời nên khu vực 
này thay gia đổi thịt khá rõ rệt. Các 
dự án, đi kèm theo là những tấm 
pin mọc lên san sát chân núi, nhìn 
lấp lánh như những bức tranh 
năng lượng thật đẹp. Những lúc 
rảnh rỗi, các anh em Điện lực đến 
hỗ trợ, lắp ráp tấm pin năng lượng 
mặt trời.  Vừa để làm quen, học 
tập kinh nghiệm vừa kiếm thêm 
thu nhập. Hiện anh em rất băn 
khoăn bởi Trạm 110kV sẽ chuyển 

qua vận hành Scada không người 
trực. Công việc sắp tới  của anh 
em không biết bố trí ra sao?  Nắm 
bắt được tâm lý đó, Lãnh đạo Tổng 
công ty thường xuyên đến thăm 
hỏi động viên để anh em an tâm 
bám trụ. Hằng năm, cứ đến Tháng 
Công nhân, ngày truyền thống 
ngành Điện, Tết cổ truyền… Công 
đoàn Tổng công ty đều đến thăm 
và tặng quà cho anh em các trực 
trạm như: Ghế xếp để nằm  nghỉ 
ngơi, bình nước lọc phục vụ cho 
sinh hoạt… Chính vì nhận được 
sự quan tâm kịp thời đó mà tâm lý 
của anh em cũng ổn định hơn. Từ 

đó, những “chiến sĩ áo cam” miền 
biên giới cảm thấy an tâm và tự 
tin hơn. 

Chiều về, nhìn bầu trời biên giới 
mang mác xa xăm, chúng tôi nghe 
rõ tiếng gầm gừ của máy biến áp, 
anh em trực ca ai vào việc ấy. Kiểm 
tra ghi chép, theo dõi những thông 
số vận hành. Giờ cao điểm đã bắt 
đầu, sản lượng tăng, phụ tải sẽ biến 
động lớn nên phải tập chung cao 
độ. Tuy có nhiều vất vả, nhưng đổi 
lại cũng vui. Vui nhất là chúng ta đã 
sẻ chia kịp thời những thiếu thốn 
về điện cho nhân dân Campuchia. 
Thấy được niềm vui của hai dân tộc, 
sự chan hòa thắm thiết, giao thương 
qua lại rộn ràng… 

Các anh như những ánh đèn 
đang tỏa sáng mọi lúc mọi nơi trên 
đỉnh trời biên giới. Giữ cho mối quan 
hệ của vùng biên luôn sáng tươi, như 
các anh đang giữ nguồn điện trong 
thâm tâm mình. “Trái tim người thợ 
điện còn đập thì dòng điện không 
bao giờ tắt” -   đó là niềm tin, là tôn 
chỉ hành động cho sự đoàn kết, để 
người dân hai nước cùng hòa vào. 
Đó còn như  ngọn đuốc cháy mãi để 
người dân hai bên cùng hướng tới 
trong đêm tối. n 
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Việt Nam có đường bờ biển dài 
hơn 3.260 km, 28 tỉnh, thành 
phố có biển và gần một nửa dân 
số sinh sống tại các tỉnh, thành 
ven biển. Vì vậy, kinh tế biển 
đảo có vai trò đặc biệt đối với sự 
phát triển chung của đất nước. 
Trong đó, điện có vai trò hết sức 
quan trọng - vừa là nền tảng, 
vừa là động lực, đòn bẩy giúp 
kinh tế biển đảo “cất cánh”. Từ 
đó, nâng cao đời sống người 
dân, góp phần đảm bảo chủ 
quyền thiêng liêng của Tổ quốc!

gian nan đưa điện  
“vượt sóng”… 

Nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh 
quan trọng đó, những năm qua, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã 
tập trung nghiên cứu, dồn lực triển 
khai nhiều dự án cấp điện cho các 
vùng biển đảo. Từ năm 1992 – 2012, 
EVN đã tiếp nhận, cung cấp điện 
trực tiếp đến các đảo: Vân Đồn, Cát 
Hải, Phú Quí, Lý Sơn, Phú Quốc… Từ 
2013 - 2017, Tập đoàn, các đơn vị 
tiếp tục hoàn thành việc tiếp nhận, 
bán điện đến các đảo: Cô Tô, Côn 
Đảo, Kiên Hải, Bạch Long Vỹ, Trường 
Sa, Cồn Cỏ…

Tính đến cuối năm 2019, EVN 
đã chính thức quản lý, cấp điện cho 
11/12 huyện đảo, 100% xã đảo với 
tổng số hơn 151.000 khách hàng, 
chiếm khoảng 0,56% tổng số khách 
hàng của EVN.

Đặc biệt, EVN cũng đã tiếp nhận 
và quản lý nhận toàn bộ hệ thống 
năng lượng sạch và chiếu sáng trên 
quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), 

tiếp nhận quản lý cung cấp điện 
cho Nhà dàn DK1 từ 1/8/2017. Sau 
khi tiếp nhận, EVN đã đầu tư, nâng 
cấp, hoàn thiện hệ thống điện trên 
các đảo, với tổng số vốn lên tới hơn 
7.500 tỷ đồng.  

Đáng nói, các dự án cấp điện cho 
các đảo hầu hết đều được triển khai 
trong điều kiện hết sức khó khăn, 
cả về công tác huy động vốn, khảo 
sát thiết kế, thi công, giải pháp kỹ 
thuật. EVN và các nhà thầu, các đơn 
vị thi công đã phải đối mặt với sự 
khắc nghiệt của thời tiết trên biển, 
giông bão, con nước thủy triều thất 
thường; điều kiện thi công phức tạp, 
phụ thuộc hoàn toàn vào đặc thù 
địa chất từng vùng biển… Như với 
dự án kết nối lưới điện quốc gia ra 
đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), việc 
rải đường dây 110 kV bằng khinh 

khí cầu dù đã được tính toán kỹ 
lưỡng và được coi là phương án khả 
thi nhất, thế nhưng khi triển khai, 
nhà thầu vẫn phải “đau đầu” bởi khí 
hậu biển biến đổi thất thường, gió 
mạnh, lại vướng nhiều tàu, bè, gây 
khó khăn rất lớn. Hay với dự án đưa 
điện lưới quốc gia ra đảo Lại Sơn 
(tỉnh Kiên Giang), có đến 40% thời 
gian thi công dự án, EVN phải chống 
chọi, thực hiện thi công trong điều 
kiện sức gió từ cấp 5 trở lên. Thậm 
chí, có những thời điểm biển động 
khiến tiến độ dự án tưởng như 
không cách nào có thể “đúng hẹn”. 

Hay đối với Trường Sa, do vị trí địa 
lý cách xa đất liền và bao gồm nhiều 
đảo, điểm đảo trải dài trên vùng 
biển rộng lớn, nên việc cấp điện cho 
quần đảo Trường Sa và Nhà giàn 
DK1 khó khăn hơn bội phần. Hoàn 

Evn - hành Trình  
Thắp sáng Đảo xa
n Vân anh
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thành các dự án cấp điện đã vất vả, 
song việc vận hành, cấp điện 24/24h 
trên biển đảo cũng không kém phần 
gian nan. Nhất là mùa bão, khi sự cố, 
anh em công nhân phải lặn biển, 
ngâm mình hàng giờ trong nước 
lạnh để sửa chữa… Nhiều thời điểm, 
biển động, giông bão liên miên nên 
vận chuyển lương thực từ đất liền 
gián đoạn, thợ điện trên đảo phải ăn 
mì tôm, chia nhau từng lát bánh mì/
đồ nguội… Đó là chưa kể, mỗi ngày, 
họ cũng phải vượt qua nỗi nhớ nhà, 
nỗi đau đáu về đất liền - nơi có gia 
đình, người thân… 

khởi sắc giữa trùng khơi
Khó khăn, thách thức, nhọc nhằn 

khi triển khai các dự án điện ra đảo 
là vậy. Nhưng đổi lại, đó là niềm vui, 
là hạnh phúc vỡ òa khi có điện của 
người dân trên các miền đảo xa… 
Là sự khởi sắc từng ngày khi ánh 
sáng điện đã thay cho đèn dầu leo 
lét. Là hoạt động sản xuất – kinh 
doanh của người dân được đảm bảo 
liên tục, với dòng điện an toàn, chất 
lượng, không còn phải chập chờn, 
gián đoạn như trước đây. Điện cũng 
đã đem ánh sáng văn hóa đến với 
các miền hải đảo, nối đất liền với 
đảo xa, từng bước xóa nhòa mọi 
khoảng cách… 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến 
lược biển Việt Nam đến năm 2020, 
Ban chấp hành Trung ương nhận 
định, quy mô kinh tế biển và vùng 
ven biển đã phát triển mạnh, với 
tốc độ tăng trưởng trên 10%.  Điển 

hình, tại 1 số đảo như: đảo Lý Sơn, 
từ khi có điện lưới quốc gia, đã thu 
hút nhiều doanh nghiệp lớn đầu 
tư, tổng số vốn đầu tư hàng ngàn 
tỷ đồng. Theo bà Phạm Thị Hương 
– Phó Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn 
– tỉnh Quảng Ngãi, từ khi có điện 
lưới quốc gia, đời sống kinh tế của 
người dân trên đảo có nhiều khởi 
sắc, bà con nhân dân đã sử dụng 
nguồn điện để áp dụng vào sản xuất 
nông nghiệp, phát triển các dịch vụ 
hậu cần nghề cá. Với đảo ngọc Phú 
Quốc, điện lưới quốc gia cũng là 
động lực thu hút đầu tư mạnh mẽ. 
Theo UBND huyện Phú Quốc, nhiều 
dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, du lịch 
nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí với quy 
mô lớn đã hoàn thành và đưa vào 
sử dụng, như: Cảng dịch vụ dầu khí 
tổng hợp, khu xăng dầu ngoại quan 
trị giá 2.000 tỷ đồng của Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam. Dự án cáp treo 
Hòn Thơm - Phú Quốc dài nhất thế 
giới với tổng mức đầu tư 4.900 tỷ 
đồng của Tập đoàn Sun Group…

Với đảo Hòn Tre, huyện đảo Kiên 
Hải, tỉnh Kiên Giang sau khi có điện 
lưới, cuộc sống của người dân trên 
đảo, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội 
của xã đảo đã có nhiều khởi sắc. Đặc 
biệt, điện lưới quốc gia phủ sóng 
trên các đảo cũng đã tạo điều kiện 
cho các hoạt động an ninh, quốc 
phòng được triển khai, thực hiện 
tốt hơn. Bộ đội trên các vùng xa xôi 
nhất cũng đã yên tâm, vững lòng 
hơn, để càng chắc tay súng góp sức 
mình bảo vệ chủ quyền thiêng liêng 
của quốc gia trên biển. 

Để có được những kết quả quan 
trọng trên hành trình đưa điện tới 
các miền đảo xa, trước hết, chính là 
do có chủ trương, đường lối, chiến 
lược đúng đắn của Đảng, Chính phủ 
về phát triển kinh tế biển đảo. Và đặc 
biệt, EVN đã xác định rõ trọng trách 
của mình, tầm quan trọng của điện 
đối với sự phát triển của các miền hải 
đảo. Để từ đó, nỗ lực vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách, dồn lực triển 
khai hiệu quả các dự án. Giai đoạn 
2020 - 2025, trong bối cảnh được dự 
báo là nhiều khó khăn, thách thức, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng 
các địa phương sẽ đề xuất với Chính 
phủ, Bộ Công Thương để tìm giải 
pháp đầu tư, cấp điện cho các đảo, 
cũng như nâng cao chất lượng điện 
năng và dịch vụ khách hàng. 

Đánh giá ý nghĩa quan trọng 
của thành tích cấp điện biển đảo 
giai đoạn vừa qua, Tổng giám đốc 
EVN - ông Trần Đình Nhân cho biết: 
“Đến nay, EVN đã đầu tư và bán 
điện trực tiếp đến 11/12 huyện 
đảo/cả nước, điều này không chỉ 
góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội và cải thiện đời sống người dân 
trên đảo mà còn góp phần bảo 
đảm an ninh quốc phòng cho đất 
nước. Trước đây, người dân trên 
đảo thường được cấp điện khoảng 
6h/ngày thì nay được cấp điện liên 
tục 24/24h với giá bằng trên đất 
liền. Điều này có thể được xem là 
kỳ tích lớn và có ý nghĩa của EVN 
trong quá trình phát triển”.

Mục tiêu tổng quát về phát 
triển kinh tế biển của nước ta 
nhấn mạnh: Đến năm 2030 đưa 
Việt Nam trở thành quốc gia biển 
mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về 
phát triển bền vững kinh tế biển… 
Để góp phần cùng cả nước hiện 
thực hóa các mục tiêu, chiến lược 
quan trọng này, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục 
phát huy truyền thống, sức mạnh 
nội lực 65 năm, tiếp tục hành trình 
“thắp sáng đảo xa”. n

Ngày 12/12, tại hà Nội, EVN tổ chức Lễ tuyên 
dương thành tích cung cấp điện khu vực biển 
đảo và kinh doanh, dịch vụ khách hàng giai 

đoạn 2013 - 2019. tại Lễ tuyên dương, 120 tập 
thể, 141 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác cấp điện khu vực biển đảo và kinh 

doanh dịch vụ khách hàng giai đoạn 2013 - 2019 
đã được nhận bằng khen của Bộ công thương, 
cờ và bằng khen tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
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Chương trình nhằm mục 
đích kêu gọi các đơn vị 
tham gia thi công trên 
công trường tiếp tục phát 

huy phong trào thi đua liên kết xây 
dựng dự án và thực hiện hoàn thành các 
khối lượng công việc còn lại. Đồng thời, 
kêu gọi các đơn vị thi công xây lắp, tư vấn 
giám sát hưởng ứng các phong trào thi 
đua để tập trung triển khai thi công dự án, 
kể cả trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Các đơn vị đang tập trung chỉ đạo, đôn 
đốc các nhà thầu thi công xây dựng, cung 
cấp vật tư, thiết bị và phối hợp chặt chẽ 
với các địa phương trong bồi thường 
phục vụ thi công, phấn đấu thi công, 
nghiệm thu đóng điện dự án theo 
kế hoạch là trong tháng 6/2020.   
 Quang thắng

EVnnpT Tổ chức  
đón Xuân canh Tý 
Trên công Trường  
đD 500kV mạch 3
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Sáng nay
Tôi ngước nhìn trời
Nhìn đất
Nhìn biển
Tiễn bước chân xuống tàu ra đảo
Lý Sơn
Trời vẫn vời vợi thiên thanh
Đất vẫn nồng nàn nâu thẫm
Biển vẫn thăm thẳm bạc đầu
Mà sao
Tim tôi rộn rã 
Những con sóng vỗ chồng nhau

Tôi nhìn 
Tổ quốc từ biển
Quốc kỳ mang nặng thương đau
Từng vết sờn
Vết rách
Giằng xé
Thân cờ cũng kiếp bể dâu

Thơ thẩn
Những gương mặt người
Hằn lên muối mặn
Mưa nắng dãi dầu
Bão giông
Sóng gió
Vẫn hiên ngang như cha ông hơn bốn trăm 
năm trước
Giữ cho màu trời thiên thanh
Giữ cho màu đất nâu thẫm
Giữ cho sóng biển bạc đầu
Giữ cho đất liền – biển đảo
Mãi là khúc ruột liền nhau.

Ra đảo
hồ Kỳ Phong
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Công đoàn điện lựC việt nam

Chúc mừng Năm mới


