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2-3 Vấn đề - Sự kiện 
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Tiếng nói đoàn Viên  - người lao động

cẩm nang hoạT động công đoàn

Năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động  
công đoàn cơ sở”

EVNNPC: 12 ngàn người lao động trực tiếp tham 
gia các hoạt động bảo vệ môi trường

Tổng công ty Phát điện 2 Hưởng ứng chiến dịch 
“Nói không với rác thải nhựa”

Công đoàn EVN: Gắn biển nhà mái ấm  
công đoàn

pháp luậT - chế độ - chính Sách

Tâm Sự  đoàn Viên

gương Sáng  Tiêu biểu 

Văn hóa ngành điện

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 
năm 2020

Tâm sự của một đầu cáp ngầm trong cơn bão số 5

Người lái xe tận tụy, được quý mến của Truyền tải 
điện Tây Bắc

EVNNPT chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp
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bình luận - phân tíchTiêu điểm
tháng 11/2019

= Bình Sơn

Nỗ lực cán đích
Thiên nhiên dường như 

muốn thử thách sự can 
trường của người ngành 
Điện. Tháng Mười khép 

lại bằng cơn bão số 5 Matmo ào ạt 
đổ bộ vào miền Trung nước ta và 
ngay lập tức gây nên sự cố mất điện 
cho gần 1 triệu hộ dân. Không chờ 
bão tan và ngay cả khi hoàn lưu bão 
vẫn đang hoành hành thì trong mưa 
gió, cả đêm hôm những người thợ 
điện liên tục có mặt tại hiên trường 
dựng cột, kéo dây, sửa chữa thiết bị, 
khôi phục nhanh chóng và cấp điện 
trở lại cho người dân. Hình ảnh các 
người dân địa phương quây quần 
chung quanh người thợ điện đồng 
phục màu cam và cất lên tiếng nói 
cảm ơn xúc động đủ để thấy sự 
“Thắp sáng niềm tin” đã đi vào đời 
sống cộng đồng như thế nào.

Cơn bão số 5 vừa dứt thì một cơn 
bão khác lại tiếp tục xuất hiện. Hẳn 
rằng ngành Điện còn phải căng sức 
để tiếp tục ứng phó trong thời tiết giá 
lạnh của mùa đông đã bắt đầu. Trực 
chiến trong thời bình, quả là đúng với 
đội ngũ những người thợ điện.

Ngành Điện cũng nhận được 
sự khích lệ xứng đáng khi mới đây 
được trao Huân chương Lao động 
hạng Nhất vì những đóng góp quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng 
nông thôn mới. Những ánh sáng 
điện bừng lên ở đảo xa hoặc vùng 
xa xôi, hẻo lánh đâu chỉ là niềm vui 
riêng của những bà con địa phương 
ở nơi đó mà còn là sự chung vui của 
nhân dân cả nước khi điện về là sự 
phát triển về theo, từ kinh tế gia 
đình đến thu hút du lịch, từ lao động 
sản xuất , tiện nghi sinh hoạt đến 
xây dựng một đời sống văn minh. 
EVN không chỉ có thành tích xuất 
sắc trong công tác phối hợp tuyên 
truyền biển đảo mà còn hiện thực 
hóa ý thức chủ quyền biển đảo hoặc 
biên cương chính bằng nguồn năng 
lượng mà mình mang tới.

Bên cạnh đó, việc nâng cao đời 
sống tinh thần, cổ vũ động viên 
đội ngũ hăng say làm việc và cống 
hiến vẫn luôn luôn được công đoàn 
quan tâm. Công đoàn Điện lực Việt 
Nam phối hợp cùng với Tập đoàn 
tổ chức trao giải Cuộc thi “Gương 

sáng tiêu biểu ngành Điện”; Lễ biểu 
dương cán bộ Nữ công tiêu biểu 
năm 2019 vừa qua là những hoạt 
động cụ thể. Từ đây, những gương 
sáng ngành Điện, những cán bộ 
Nữ công tiêu biểu sẽ là động lực 
quan trọng lan toả tinh thần lao 
động tận tuỵ, sáng tạo trong công 
việc tại tất cả các đơn vị. Đặc biệt, 
ngày hội văn hóa năm 2019 chào 
mừng 65 năm Ngày truyền thống 
ngành Điện (21/12/2019) được 
tổ chức tại nhiều đơn vị, công ty, 
doanh nghiệp của ngành Điện góp 
phần nâng cao đời sống văn hóa 
tinh thần của đội ngũ cán bộ, công 
nhân viên, lan tỏa văn hóa EVN và 
gợi cảm hứng cho công việc lao 
động và sáng tạo.

Năm 2019 sắp khép lại và thử 
thách vẫn hiện diện hàng ngày 
nhưng nỗ lực cán đích của cả một 
đội ngũ vẫn còn nguyên vẹn. Đó là 
cơ sở để tin tưởng rằng Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam sẽ hoàn thành 
các mục tiêu kế hoạch đã đề ra và 
chuẩn bị cho một năm mới với rất 
nhiều sự kiện quan trọng. n
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Tiêu điểm
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vấn đề - sự kiện

     NăM 2020: 

“nâng cao chấT lượng  
   hoạT động công đoàn cơ Sở”

Nhằm tạo sự chủ động cho các cấp Công đoàn (CĐ) trong xây dựng chương 
trình, kế hoạch công tác 2020, căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, Đoàn Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn 
năm 2020 với Chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các đoàn viên, NLĐ tại một gian hàng trong chương trình “Ngày hội công nhân - 
Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019.  Ảnh: P.Đ
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Theo thông báo số 174/
TB-TLĐ do Phó Chủ tịch 
Thường trực Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam 

ký, có 6 giải pháp chủ yếu để thực 
hiện. Trong đó, thứ nhất là xây dựng 
và triển khai kế hoạch kỷ niệm 90 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), 
kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 
Canh Tý năm 2020 với mục tiêu 
không để người lao động nào 
không có Tết. Tuyên truyền về đại 
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. Tăng cường giới thiệu, kết 
nạp Đảng theo quy định của Điều 
lệ đối với cán bộ CĐ xuất sắc, đoàn 
viên CĐ ưu tú, chú trọng phát hiện, 
bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến, nòng 
cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị 
ngoài khu vực Nhà nước. Giới thiệu 
cán bộ, đoàn viên CĐ đủ điều kiện 
tham gia cấp ủy.

Thứ hai, tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020) 
gắn với tiếp tục triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh phù hợp với điều kiện, tình 
hình thực tiễn của đơn vị. Tổ chức 
“Tháng Công nhân” năm 2020 gắn 
với hưởng ứng “Tháng hành động về 
An toàn vệ sinh lao động”, hướng tới 
Đại hội Thi đua yêu nước trong công 
nhân viên chức lao động lần thứ X.

Thứ ba, tổ chức đối thoại, thương 
lượng tập thể với đại diện người sử 
dụng lao động. Tăng cường tổ chức 
đối thoại cấp tỉnh, cấp KCN - KCX, 
khu kinh tế giữa lãnh đạo cấp ủy, 
chính quyền với đoàn viên, người 
lao động, cán bộ CĐ và người sử 
dụng lao động. Hướng dẫn các 
cấp CĐ cụ thể hóa việc thực hiện 
chỉ tiêu 70% trở lên công đoàn cơ 
sở doanh nghiệp có Thỏa ước lao 
động tập thể. 

Thứ tư, tổ chức tổng kết, đánh 
giá mô hình trung tâm, văn phòng 
tư vấn pháp luật, sắp xếp, kiện toàn, 
nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu 
của tình hình mới. Nghiên cứu, đề 
xuất thí điểm xây dựng Trung tâm 

tư vấn và hỗ trợ người lao động 
cấp Tổng LĐLĐVN. Triển khai rộng 
rãi phần mềm tư vấn pháp luật tự 
động của Tổng LĐLĐVN tới đông 
đảo đoàn viên, người lao động với 
các hình thức hiện đại, phù hợp, 
hiệu quả... 

Thứ năm, đẩy mạnh các giải 
pháp tuyên truyền, vận động, kết 
nạp đoàn viên, thành lập công 
đoàn cơ sở. Đa dạng hóa cách thức 
tiếp cận, vận động người lao động 
gắn với tuyên truyền về vai trò, vị 
trí, đóng góp của tổ chức CĐ. Phát 
huy vai trò của CĐ cấp trên trong 
vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người 
lao động thành lập công đoàn cơ 
sở, nhất là ở khu vực doanh nghiệp 
ngoài Nhà nước... 

Thứ sáu, quan tâm nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ CĐ, tập trung 
tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
CĐ, nhất là đội ngũ Chủ tịch công 
đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước. 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác chỉ đạo của CĐ cấp trên đối với 
công đoàn cơ sở...

Ban Tuyên giáo 

Một số nhiệM vụ trọng tâM
Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, định kỳ, hoạt động CĐ năm 2020 tập trung vào 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, về Công đoàn, về giai cấp công nhân đối 

với đội ngũ đoàn viên, người lao động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách hồ Chí Minh.

- tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên, người lao động trong đó tập trung: sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao 
động tập thể, phấn đấu tỉ lệ công đoàn cơ sở doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập 
thể đạt 70% trở lên; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật CĐ.

- Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phấn đấu cả nước kết nạp được ít 
nhất 800.000 đoàn viên và thành lập được 5.000 công đoàn cơ sở, đặc biệt là các doanh 
nghiệp có từ 25 lao động trở lên.
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vấn đề - sự kiện

= Kim Thái

Cung ứng đủ điện  
cho đất nước

Trong báo cáo của Đảng ủy Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho 
biết: Thực hiện Nghị quyết 18 và Kết 
luận số 26 của Bộ Chính trị, trong 
những năm qua, EVN luôn đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu điện cho đất nước. 
Đồng thời, bám sát nhu cầu sử dụng 
điện, huy động hợp lý các nguồn 
điện để tối ưu hóa chi phí sản xuất 
và mua điện. Hàng năm phối hợp 
tốt với các địa phương để kết hợp 
hài hòa khai thác thủy điện và cung 
cấp nước cho sản xuất nông nghiệp 

và các nhu cầu dân sinh ở vùng hạ 
du các hồ chứa thủy điện.

EVN đảm bảo khối lượng, tiến 
độ, chất lượng đầu tư các công 
trình nguồn và lưới điện được Thủ 
tướng Chính phủ giao, từng bước 
đưa hệ thống điện Việt Nam từ tình 
trạng thiếu nguồn cung cấp điện 
trong các năm 2003-2005, đến năm 
2015 có dự phòng nguồn điện tại 
miền Bắc và miền Trung từ 20-30%. 
Trong các năm 2016-2018, EVN tiếp 
tục thực hiện tốt công tác đầu tư 
các dự án nguồn điện được Thủ 
tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, 

do một số nguồn điện lớn của các 
chủ đầu tư khác ngoài Tập đoàn 
bị chậm tiến độ nên từ năm 2019 
hệ thống điện Việt Nam gần như 
không có dự phòng.

EVN đã nỗ lực đầu tư cấp điện 
nông thôn, miền núi, hải đảo, trọng 
điểm là các khu vực miền núi phía 
Bắc, khu vực Tây Nguyên, Tây Nam 
Bộ và 11/12 huyện đảo có vị trí chiến 
lược trên biển. Đến cuối năm 2018, 
100% số xã và 99,05% hộ dân nông 
thôn trên cả nước có điện. Tỷ lệ dân 
dùng điện ở nước ta cao hơn một số 
quốc gia có điều kiện kinh tế bằng 
hoặc khá hơn Việt Nam. Theo đánh 
giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam 
thực hiện thành công và đạt hiệu quả 
cao về đầu tư điện nông thôn.

EVN đã chỉ đạo thực hiện đồng 
bộ nhiều biện pháp về kỹ thuật và 
quản lý kinh doanh để giảm tỷ lệ 
tổn thất điện năng, đến năm 2018 
còn 6,83%. Hiện nay, tổn thất điện 
năng của EVN tốt hơn so với tổn 
thất của các công ty điện lực cùng 
mô hình tổ chức ở các nước trong 
khu vực và đã tiệm cận với mức tổn 
thất điện năng của nhóm các nước 
phát triển trên thế giới. 

Ông Trần Đình Nhân- Tổng Giám đốc EVN báo cáo tại buổi làm việc.

VăN PHòNG TruNG ươNG ĐảNG 

đánh giá cao những  
kếT quả EVn đạT được
Đây là ghi nhận của đoàn kiểm tra Văn phòng Trung ương Đảng 
tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thực 
hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 18-NQ/TW 
(ngày 25/10/2007) và Kết luận số 26-KL/TW (ngày 24/10/2003). 
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Năng suất lao động sản xuất, 
kinh doanh điện tính theo sản 
lượng điện thương phẩm của EVN 
đến năm 2018 đạt 2,18 triệu kWh/
người, tăng 11% so với năm 2017 
(gấp gần 2 lần bình quân chung cả 
nước 5,93%). 

Để tạo điều kiện cho EVN hoàn 
thành các nhiệm vụ trong giai 
đoạn 2016-2020 và các năm tiếp 
theo, EVN đề nghị Văn phòng 
Trung ương Đảng xem xét giải 
quyết và báo cáo Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị cho 
ý kiến về tổng kết việc thực hiện 
Chiến lược phát triển Năng lượng 
và Chiến lược phát triển ngành 
Điện đến năm 2010, định hướng 
đến giai đoạn tiếp theo.

Đề nghị Văn phòng TW Đảng 

tham mưu cho Ban Chấp hành 
Trung ương xem xét xây dựng thị 
trường năng lượng cạnh tranh làm 
cơ sở cho phát triển thị trường 
điện cạnh tranh. Kiến nghị Chính 
phủ chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 
để các Chủ đầu tư (PVN, TKV, IPP, 
BOT...) sớm đưa các nhà máy điện 
vào vận hành theo tiến độ đã được 
phê duyệt. 

Có ý kiến với quốc hội xem xét 
cho phép các dự án điện đã có 
trong quy hoạch phát triển điện 
lực do Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt không phải lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi. ưu tiên 
bố trí các nguồn vốn ODA, vốn 
vay ưu đãi nước ngoài để đầu tư 
các dự án điện.

Evn thực hiện tốt các  
nghị quyết của trung ương

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn 
Thạch – Phó Chánh Văn phòng 
Trung ương Đảng đánh giá cao 
những kết quả mà EVN đạt được 
trong thời gian qua; đồng thời ghi 
nhận sự nỗ lực của Tập đoàn khi 
thực hiện vượt xa một số mục tiêu 
so với Nghị quyết, Kết luận của Bộ 
Chính trị.

Trong đó, nổi bật nhất là EVN 
cung ứng đủ điện cho phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước với mức 
độ tăng trưởng cao trong nhiều 
năm qua. Cùng với đó, hệ thống 
điện lớn, vươn lên đứng thứ 2 khu 
vực Đông Nam Á. Việc đưa điện về 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 
đã góp phần giữ vững an ninh chính 
trị, quốc phòng của quốc gia. 

“Đặc biệt, chỉ số tiếp cận điện 
năng của Việt Nam đã vươn lên 
mạnh mẽ, đứng thứ 27 thế giới và 
thứ 4 trong khu vực. Điều đó cho 
thấy nỗ lực rất lớn của EVN, là điều 
kiện quan trọng để thu hút doanh 
nghiệp nước ngoài vào đầu tư” .

Ông Bùi Văn Thạch cho rằng, 
thực tế, an ninh năng lượng là một 
trong những lĩnh vực quan trọng 
nhất của đất nước bởi nó tác động 
mạnh đến tổng thể nền kinh tế. 
Chính vì vậy, EVN cần tiếp tục bám 
sát các chỉ đạo của Trung ương, 
bộ, ngành để xây dựng Tập đoàn 
trở thành doanh nghiệp có trình 
độ công nghệ, quản lý hiện đại và 
chuyên môn hóa cao; hoạt động hiệu 
quả, bền vững; đảm bảo cung cấp đủ 
điện cho phát triển kinh tế - xã hội 
và đảm bảo an ninh quốc phòng của 
đất nước trong những năm tiếp theo; 
hoàn thiện các lộ trình của thị trường 
điện cạnh tranh,...n

Ông Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng:

Buổi làm việc này có ý nghĩa quan trọng để văn 
phòng trung ương có những kiến nghị sát đáng với Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư nhằm đưa ra giải pháp tổng thể 
phục vụ phát triển an ninh năng lượng quốc gia, đưa 

ra các văn bản thúc đẩy các cơ quan nhà nước, chính 
quyền địa phương thực hiện các giải pháp đẩy nhanh 
tiến độ các công trình nguồn và lưới điện nhằm đáp 

ứng an ninh năng lượng của đất nước.
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Phát biểu khai mạc buổi 
Lễ, ông Khuất quang 
Mậu - Chủ tịch Công 
đoàn Điện lực Việt Nam, 

Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi cho 
biết: Năm 2019 đã diễn ra các hoạt 
động thi đua sôi nổi chào mừng kỷ 
niệm 65 năm Ngày truyền thống 
ngành Điện lực Việt Nam, Cuộc thi 
Gương sáng tiêu biểu ngành Điện 
được Tập đoàn và Công đoàn Điện 
lực Việt Nam phát động từ tháng 
10/2018 với mục đích tuyên truyền 
sâu rộng tới đoàn viên, người lao 
động về những tấm gương lao 
động đang nỗ lực lao động ngày 
đêm để đảm bảo dòng điện ổn 
định, liên tục phục vụ cho phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tại buổi Lễ, ông Trần Đình Nhân 

- Tổng giám đốc EVN đánh giá cao 
và gửi lời cảm ơn những tác giả đã 
tham dự Cuộc thi và chúc mừng 
những người đoạt giải.

“Nhờ các anh chị mà những tấm 
gương sáng của ngành Điện được 
nhiều người biết đến, cũng nhờ đó 
mà hình ảnh người lao động ngành 
Điện trong con mắt cộng đồng tươi 
đẹp lên. Tôi hy vọng ngành Điện 
sẽ tiếp tục có những gương sáng 
mới, những thế hệ con người mới 
vừa giỏi, vừa tốt làm rạng rỡ EVN 
trong giai đoạn mới, xứng đáng 
với những thành quả tốt đẹp mà 
bao thập niên qua chúng ta đã tích 
lũy được”, Tổng giám đốc EVN Trần 
Đình Nhân nhấn mạnh.

Cũng tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch 
Thường trực Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam Trần Thanh Hải cho 
rằng, Cuộc thi viết “Gương sáng 
tiêu biểu ngành Điện” do Tập đoàn 
và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ 
chức là hoạt động thiết thực nhân 
kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống 
ngành Điện lực Việt Nam, thể hiện 
sự quan tâm tới đời sống vật chất 
và tinh thần cho người lao động 
của tổ chức Công đoàn. Phó Chủ 
tịch Thường trực Tổng Liên đoàn hy 
vọng, Công đoàn Điện lực Việt Nam 
sẽ tổ chức nhiều hoạt động hướng 
tới đoàn viên, người lao động, phát 
huy được vai trò đại diện và bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của đoàn viên, người lao 
động trong thời gian tới.

Sau một thời gian phát động, 
Cuộc thi “Gương sáng tiêu biểu 
ngành Điện” năm 2019  đã nhận 
được 236 bài viết từ các đơn vị 
trong toàn Tập đoàn, Ban Giám 
khảo đã lựa chọn ra 197 bài viết 
hợp lệ để chấm giải. qua các tác 
phẩm, bài viết dự thi đã khắc họa 
nhiều tấm gương cao đẹp trong 
đời sống thường ngày và lao động 
sản xuất đó là những con người 
bình dị nhưng những việc làm của 
họ đã đem lại lợi ích tập thể, cho 
ngành Điện một cách, cần mẫn và 
thầm lặng.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao 
1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 
10 giải Khuyến khích cho các tác 
giả đoạt giải. Và trao 01 giải Nhất, 
01 giải Nhì; 01 giải Ba cho các tập 
thể có tỷ lệ (%) số bài dự thi/ số 
CBCNV của đơn vị lớn. n

gương sáng tiêu biểu

     Tổng kếT và Trao giải CuộC Thi viếT 

“gương Sáng Tiêu biểu     ngành điện”

Ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN và ông Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn 
ĐLVN trao giải Nhất cho tác giả Trần Hoàng Duy - Nhân viên Phòng Tài Chính Kế toán, Điện 
Lực Trần Đề - Công ty Điện lực Sóc Trăng với tác phẩm “Nghề của Ba”.

vấn đề - sự kiện
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Sáng ngày 19/11, tại Hà Nội, Tập đoàn và Công đoàn Điện 
lực Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết 
“Gương sáng tiêu biểu ngành Điện năm 2019” Chào mừng kỷ 
niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.      Tổng kếT và Trao giải CuộC Thi viếT 

“gương Sáng Tiêu biểu     ngành điện”

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Đảng Ủy EVN và ông Đỗ Đức 
Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 
các tập thể đoạt giải Cuộc thi.

Ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN và ông Khuất Quang Mậu 
- Chủ tịch Công đoàn ĐLVN chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải 
Nhất, Nhì, Ba tại Cuộc thi.
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= Tập Thể: 
Giải tập thể được trao cho các đơn vị có tỷ lệ (%) số bài dự thi 
hợp lệ/ tổng số CBCNV của đơn vị và có tác giả đoạt giải. Ban 
Tổ chức đã trao 01 giải Nhất (Tổng công ty Điện lực miền Nam); 
01 giải Nhì (Tổng công ty Phát điện 3); 01 giải Ba (Tổng công 
ty Điện lực miền Trung).

= Cá nhân:
- 01 giải Nhất thuộc về tác giả Trần hoàng Duy - Nhân viên 
Phòng Tài Chính Kế toán, Điện Lực Trần Đề - Công ty Điện lực 
Sóc Trăng với tác phẩm “nghề của Ba”.
- 02 giải Nhì thuộc về tác giả: nguyễn Xuân Tư - Nguyên Trưởng 
Phòng đền bù giải phóng mặt bằng Ban QLDA lưới điện miền 
Trung thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, với Tác phẩm: 
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Tác giả: Tòng phan 
Tuấn Thành - Phòng Kinh doanh Công ty DVSC các Nhà máy 
điện EVNGENCO3 với tác phẩm: người giữ ánh sáng.
- 04 giải Ba: Tác giả: Lê Văn Tám - Chuyên viên Phòng Tổng hợp 
Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, Tổng công ty Điện lực 
miền Nam, với tác phẩm: Kiến trúc công trường. Tác giả: Trần 
Thanh huyền - Chuyên viên Phòng TCNS Công ty Điện lực 
Bình Phước, với Tác phẩm: Kỹ sư Từ Văn Sơn “Vua của những 
sáng chế”. Tác giả: Đoàn mạnh hùng - Truyền tải điện Quảng 
Bình, Công ty Truyền tải điện 2 - EVNNPT, với tác phẩm: nguyễn 
Quang Thắng - Đam mê công việc làm báo. Tác giả: Đặng 
huy hoàng - Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh, với 
tác phẩm: người nặng lòng với dòng điện sáng nông thôn.

= 10 giải Khuyến KhíCh:
Tác phẩm “người anh cả” của ngành Điện Sơn La (Tác giả: 
phạm Thị ngọC Diệp - Nhân viên Phòng Tổ chức nhân sự, 
Công ty Điện lực Sơn La, TCT Điện lực miền Bắc). Tác phẩm Kỹ 
sư Võ Đình Thủy dành hết đam mê với đường dây truyền tải 
(Tác giả: nguyễn Quang Thắng - Chuyên viên Ban Truyền 
thông, TCT Truyền tải điện QG). Tác phẩm anh kỹ sư tài ba 
(Tác giả: nguyễn Thu Thuần - Phân xưởng Vận hành 2, Công 
ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, TCT Phát điện 2). Tác phẩm Lòng 
yêu nghề của người thợ điện đảo Bích Đầm (Tác giả: nguyễn 
Thị hồng Tú - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, TCT Điện 
lực miền Trung). Tác phẩm phái yếu làm nghề... phái mạnh - 
chuyện bây giờ mới kể (Tác giả: Lê Duyên hải - Văn phòng 
Công đoàn TCT truyền tải điện Quốc gia). Tác phẩm Tấm gương 
tiêu biểu của người Đội trưởng (Tác giả: phan Văn hải - Điện 
lực Trà My, Công ty Điện lực Quảng Nam, TCT Điện lực miền 
Trung). Tác phẩm người cán bộ công đoàn xung kích (Tác giả: 
nguyễn Thanh Bình - Đội phó Đội quản lý lưới điện, Công 
ty Điện lực An Phú Đông, Tổng CT Điện lực TP. HCM). Tác 
phẩm người “Thủ Lĩnh” Công đoàn chân tình (Tác giả: huỳnh 
phạm Đan Thanh - Công ty Điện lực Bạc Liêu, TCT Điện lực 
miền Nam). Tác phẩm nữ Kỹ sư dân tộc h’mông yêu kỹ thuật 
(Tác giả: nguyễn Thị hồng hoa - Công ty Truyền tải điện 1, 
TCT Truyền tải điện Quốc gia). Tác phẩm Trần Đình Chương 
- Tấm gương cho anh em Công nhân trẻ (Tác giả: nguyễn 
Thanh Tâm - Điện lực An Nhơn, Công ty Điện lực Bình Định, 
TCT Điện lực miền Trung).

KếT quả cuộc Thi ViếT “gương sáng Tiêu Biểu ngành Điện”
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nghiên cứu - trao đổi

= Tố Vân (Văn phòng CĐ EVNNPC)

EVNNPC:

12 ngàn người lao động  
Trực Tiếp Tham gia các  
hoạT động bảo Vệ môi Trường

Hưởng ứng các hoạt động vì môi trường năm 2019 như: “Tuần lễ Biển và Hải 
đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường”, thời gian qua, các cấp 
Công đoàn trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã vận động gần 
12.000 người tham gia trực tiếp vào các hoạt động bảo vệ môi trường. 

8

Các cấp Công đoàn đã vận động 12 ngàn người lao động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
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Các cấp Công đoàn trong 
Tổng công ty đã hỗ trợ kinh 
phí 200 triệu đồng tổ chức 
các hoạt động như: Phổ 

biến kiến thức về môi trường, ATVSLĐ, 
phòng chống cháy nổ cho người lao 
động các đơn vị; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công 
nhân viên ý thức bảo vệ môi trường, 
thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động 
của dự án đến môi trường. 

 Công đoàn đã vận động CNVCLĐ 
tham gia vệ sinh khu vực công cộng, 
đường đi, bãi biển và tiến hành thu gom 
hàng ngàn tấn rác thải; phát quang bụi 
rậm khơi thông hơn 11.000 m cống rãnh 
xung quanh nơi đóng trụ sở đơn vị. 

 Để bảo đảm an toàn vệ sinh lao 
động, bảo vệ môi trường, nhiều năm 
qua, các đơn vị trong EVNNPC đã xây 

dựng và thực hiện nghiêm túc đề án 
bảo vệ môi trường chi tiết cho từng 
hạng mục công trình điện thuộc đối 
tượng phải lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường.

 Các chất thải rắn và lỏng (giẻ lau dầu 
mỡ, bìa và giấy cách điện, bao bì nhiễm 
chất thải nguy hại, bóng đèn huỳnh 
quang, pin, ắc quy thải, hộp mực in thải, 
linh kiện có vi mạch điện tử thải, dầu 
thải các chất thải sinh hoạt) đều được 
thu gom và xử lý rác thải nguy hại theo 
quy định. 

Các hoạt động trên đã tăng cường 
vai trò của tổ chức Công đoàn, người 
lao động trong việc tuân thủ pháp luật 
về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý 
tài nguyên thiên nhiên và ứng phó Biến 
đổi khí hậu, thúc đẩy quá trình sản xuất 
và tiêu dùng bền vững, thực hiện Chiến 
lược quốc gia về tăng trưởng xanh. n

  9

PC Điện Biên triển khai thực hiện chương trình 5S tại các trạm 
biến áp, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Chất thải nguy hại khi sửa chữa, lắp ráp máy biến áp đều được thu gom 
đúng quy định.
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vấn đề - sự kiệnTiêu điểm
tháng 11/2019

= hoàng Phương

thực tiễn - kinh nghiệm

Đến hẹn lại lên. Những ngày cuối năm, 
những người thợ điện quảng Nam lại hối 
hả triển khai các hoạt động tri ân khách 
hàng; trong dịp này, nhiều công trình tình 

nghĩa cũng được hoàn thành, bàn giao cho người dân 
tại các địa phương.

sáng lên những cung đường
Không giống như mọi năm, hoạt động tri ân khách 

hàng được tổ chức trong tháng 12, năm 2019 chương 
trình được triển khai ngay từ đầu tháng 10 đến cuối 
năm. Để hoạt động thêm phần sôi nổi, Giám đốc Công 
ty đã giao cho Đoàn thanh niên đảm nhiệm một số hoạt 
động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi 
trẻ, trong đó có chương trình “Thắp sáng đường quê”. 
Năm nay, sẽ có tất cả 7 tuyến đường quê, với tổng chiều 
dài 3,5km được lắp đặt trên địa bàn huyện/thành phố: 
Tam Kỳ, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hiệp Đức, Điện 
Bàn, Đông Giang được thắp sáng, với chi phí trên 70 
triệu đồng, chưa kể nhân công. 

Những ngày đầu tháng 10/2019, hơn 50 đoàn viên 
của Chi đoàn Điện lực Thăng Bình và Chi đoàn uBND xã 
Bình Lãnh trong trang phục áo xanh thanh niên và màu 
áo cam đặc trưng của ngành Điện quảng Nam đã ra quân, 
thực hiện triển khai thi công kéo 500 mét đường dây, 17 
cột đèn với tổng chi phí trên 15 triệu đồng ở tổ 2, thôn 1, 
xã Bình Lãnh. Thời tiết không ủng hộ, vì mùa này trời bắt 
đầu có mưa nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, phân công 

- nơi dòng điện  
được Thắp Sáng

đường quêNhững nẻo  

Lễ bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” tại Thăng Bình.

Công nhân Điện lực Đông Giang lắp đặt đèn đường. 
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kỹ lưỡng nên công việc diễn ra đúng tiến độ. Ông Trần 
Văn Hùng – Phó chủ tịch xã Bình Lãnh cho biết: Chương 
trình này mang ý nghĩa thiết thực, đảm bảo an toàn giao 
thông, trật tự xã hội cho người dân, đặc biệt rất có ý nghĩa 
đối với các vùng quê xa xôi hẻo lánh, đồng bào dân tộc 
thiểu số. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của ngành Điện 
trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thắp 
sáng niềm tin của nhân dân đối với ngành Điện.

Cũng dịp này, hòa với hoạt động “Tôi yêu Đông 
Giang” của Huyện đoàn Đông Giang, đoàn viên của Chi 
đoàn Điện lực Đông Giang đã phối hợp thực hiện kéo 
500 mét đường dây, 20 cột gỗ, lắp đặt 12 bộ đèn chiếu 
sáng và trồng 100 cây xanh dọc hai bên đường vào thôn 
A Dung, xã A rooi. Thôn A Dung có 55 hộ dân, nằm tách 
biệt với trung tâm xã, đời sống đồng bào còn nhiều khó 
khăn. Ông Hôih Cơ Ong - Già làng thôn A Dung không 
dấu cảm xúc sau khi có điện đường: “Vui quá, điện đã 
sáng khắp đường thôn rồi. Lâu nay, con đường này 
không có điện đường nên tối om, mỗi lần đi ra đường 
chúng tôi rất lo ngại. Từ nay, có điện sáng, việc đi lại, giao 
lưu của bà con sẽ được thuận tiện hơn, nhất là mấy cháu 
nhỏ đi học về khỏi phải sợ trời tối nữa. Chúng tôi rất cảm 
ơn ngành Điện đã quan tâm hỗ trợ, mang điện về với 
miền quê nghèo, tạo điều kiện để người dân vươn lên 
thoát nghèo, thay đổi cuộc sống”. 

An toàn sau công tơ
Tiếp tục thể hiện vai trò xung kích, hướng đến cộng 

đồng, đoàn viên, thanh niên PC quảng Nam đảm nhận 
trách nhiệm khôi phục, sửa chữa lại hệ thống đường dây 
dẫn điện sau công tơ cho những gia đình thương binh, 
liệt sĩ, hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vừa qua, 14 đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Điện lực 
quế Sơn cùng bà con Tổ dân phố Tam Hòa, thị trấn Đông 
Phú, huyện quế Sơn đã thực hiện gia cố các trụ vừa mới 
trồng của bà con và kéo chỉnh trang lại hơn 2000 mét 
dây sau công tơ về nhà. Các tuyến đường dây sau công 

tơ do người dân đầu tư đã lâu nên xuống cấp, nhiều nơi 
không đảm bảo an toàn điện. Việc cán bộ ngành Điện 
ra quân sửa chữa miễn phí, phần nào góp phần đảm 
bảo mỹ quan và mang đến sự an toàn cho người dân sử 
dụng điện khi mùa mưa bão về. 

Ngoài sửa chữa dây dẫn sau công tơ, các đoàn viên còn 
sửa chữa, thay mới bóng đèn và sửa chữa các thiết bị điện 
trong nhà cho hơn 55 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ 
gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tiên Phước, Trà 
My, Duy Xuyên, quế Sơn, Nam Giang. Đồng thời, kết hợp 
hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng các thiết bị điện 
trong gia đình hợp lý, an toàn, tiết kiệm và tư vấn việc lựa 
chọn các thiết bị điện hiệu quả để thay thế các thiết bị 
điện đã hư hỏng. qua đó, góp phần nâng cao ý thức về sử 
dụng điện an toàn, tiết kiệm cho người dân. 

Các hộ gia đình được thay bóng đèn rất xúc động 
trước việc làm của các đoàn viên thanh niên PC quảng 
Nam, vừa giúp các hộ gia đình tiết kiệm chi phí sử dụng 
điện, vừa hướng dẫn cho họ hiểu thêm về cách sử dụng 
điện đảm bảo an toàn, tiết kiệm, nhất là trong mùa mưa 
bão. Chị A Lăng Dóc - Thôn A Liêng, xã Tà Bhing, huyện 
Nam Giang vui mừng chia sẻ: “Mình cũng biết việc sử 
dụng bóng đèn sợi đốt sẽ tốn nhiều điện, nhưng vì chưa 
có điều kiện nên mình chưa mua bóng đèn tiết kiệm 
điện để thay thế. Trong nhà có 2 cái bóng đèn sợi đốt, 
với 1 cái quạt, 1 cái tivi, mỗi tháng ngoài tiền điện do 
Chính phủ hỗ trợ nhà mình phải thêm mấy chục ngàn 
nữa. Nhưng từ nay, chuyển qua sử dụng bóng đèn tiết 
kiệm điện thì nhà mình sẽ không phải chi trả thêm tiền 
điện hàng tháng nữa. Mình vui lắm”.

Mặc dù cuối năm, công việc khá bộn bề, thời tiết 
mưa gió nhưng sự yêu thương của khách hàng chính là 
động lực to lớn để những người thợ điện quảng Nam 
tiếp tục với chuỗi các hoạt động “Tri ân khách hàng” sắp 
tổ chức. Mỗi sự kiện đều hướng đến những đối tượng sử 
dụng điện khác nhau, nhưng đều xuất phát ở một điểm 
chung đó là nền tảng văn hóa doanh nghiệp ngành 
Điện. Chúng tôi tin rằng, những nỗ lực trên sẽ từng ngày 
“tạc tượng đài” người thợ điện gần gũi, thân thiện trong 
lòng khách hàng. n

Công nhân Điện lực Quế Sơn gia cố lại đường dây sau công tơ cho 
khách hàng.

Đoàn viên hướng dẫn sử dụng điện cho người dân.
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Thực hiện Thư kêu gọi số 161/LĐCP 
ngày 25/4/2019 của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc về việc chung tay 
hành động giải quyết các vấn đề rác 

thải nhựa, Tổng công ty Phát điện 2 đã ban hành 
văn bản đến các đơn vị thành viên nghiêm túc 
triển khai thực hiện. Sử dụng bình và ly thủy tinh 
thay thế cho chai nhựa, phục vụ cho tất cả các 
cuộc họp, hội nghị... Tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức cho CBCNV về tác hại của rác thải nhựa, tầm 
quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa… Đây 
là những việc làm được lãnh đạo Tổng công ty 
và các đơn vị trực thuộc xác định là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu trong thực hiện chiến dịch 
“Chung tay bảo vệ môi trường - Nói không với rác 
thải nhựa”. Từ đó, khuyến khích cộng đồng cùng 
thay đổi thói quen tiêu dùng và bỏ chất thải nhựa 
một lần, túi nilon khó phân hủy; tích cực tìm kiếm 
các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một 
lần. Đến thời điểm hiện nay, các đơn vị thành 
viên trong Tổng công ty Phát điện 2 đã nghiêm 
túc thực hiện một cách tích cực, bên cạnh đó mỗi 
CBCNV còn tuyên truyền vận động người thân, 
gia đình, bạn bè cùng thực hiện. n

= ngọc mi

Tổng công Ty PháT điện 2 

hưởng ứng chiến dịch

“nói không Với  
   rác Thải nhựa”

Hưởng ứng chiến dịch “Nói không với rác thải nhựa” được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động nhằm nâng cao 
nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa, túi ni 
lông, Tổng công ty Phát điện 2 đã tăng cường các hoạt động 
thu gom rác thải nhựa, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của toàn thể CBCNV Tổng công ty. 

Tại Trụ sở Tổng công ty

Tiếng nói đoàn viên  - người lao động
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Tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.

Tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

Tại Công ty Thủy điện Sông Bung.Tại Công ty CP TĐ A Vương.

Tại Công ty Thủy điện Quảng Trị.Tại Công ty CP TĐ Thác Mơ. Tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.

Tại Công ty CP TĐ Sông Ba Hạ.

mộT Số hình ảnh của chiến dịch  
“nói không Với rác Thải nhựa” Tại các đơn Vị:

  13
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cẩm nang hoạt động công đoàn

Anh Trịnh Minh Tuấn là công 
nhân quản lý vận hành lưới 
điện Điện lực Tiểu Cần, công 
tác trong ngành Điện hơn 14 

năm, là lao động chính trong gia đình, 
có 03 con nhỏ; vợ anh không có việc 
làm. Ngoài ra, anh còn nuôi dưỡng cha, 
mẹ già không còn sức lao động. Hoàn 
cảnh kinh tế gia đình gặp khó khăn, 
mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình 
chủ yếu nhờ vào tiền lương hàng tháng 
của anh. Được sự hỗ trợ của Công đoàn 
Điện lực Việt Nam, căn nhà của anh 
Trịnh Minh Tuấn khởi công vào ngày 
29/8/2019 đến nay đã hoàn thành, kinh 
phí xây dựng khoảng 160 triệu đồng; 
trong đó, phần hỗ trợ từ Chương trình 
“Mái ấm Công đoàn” là 60 triệu đồng, 
còn lại họ hàng hai bên hỗ trợ. Về kết 
cấu, nhà cấp 4, tổng diện tích 100m2 
(ngang 5m, dài 20m), cột bê tông, nền 
gạch men, vách xây tường, mái lợp tôn.

Nhiều năm qua, Công đoàn cơ sở 
Công ty Điện lực Trà Vinh luôn quan 
tâm chỉ đạo các Tổ Công đoàn, Công 
đoàn bộ phận theo dõi nắm bắt và đề 
xuất kịp thời về Công đoàn Điện lực 
miền Nam, giải quyết kịp thời khó khăn 
cho người lao động về nhà ở. Theo ông 
Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch Công 
đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh, đây là 
căn nhà thứ 47 mà Công đoàn EVN đã 
tổ chức gắn biển bàn giao cho đoàn 
viên công đoàn Công ty Điện lực Trà 
Vinh và là căn nhà thứ 4 của đoàn viên 
công đoàn Điện lực Tiểu Cần. n

công đoàn EVn: 

gắn biển  
nhà mái ấm  
công đoàn

Lễ bàn giao căn nhà Mái ấm 
công đoàn cho đoàn viên công 
đoàn Trịnh Minh Tuấn - Điện lực 
Tiểu Cần dưới sự chứng kiến của 
Công đoàn Điện lực Việt Nam và 
Công đoàn các đơn vị cơ sở

= Đặng huy hoàng 

Các thành viên trong buổi lễ gắn biển MACĐ cho ĐVCĐ Trịnh Minh Tuấn.

Đồng chí Uông Quang Huy, Trưởng ban Chính sách Pháp luật Công đoàn EVN trao 
quyết định hỗ trợ kinh phí xây nhà MACĐ cho ĐVCĐ Trịnh Minh Tuấn, PC Trà Vinh. 
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Nội dung bồi huấn tập trung vào 
kỹ năng hoạt động của an toàn 
vệ sinh viên, mục đích, nội dung 
hoạt động của mạng lưới ATVSV 

trong doanh nghiệp; quy chế hoạt động của 
mạng lưới ATVSV cơ sở; việc kiểm soát các 
yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi sản xuất, 
đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; hướng 
dẫn các biện pháp kỹ thuật về an toàn điện, 
cách xử lý khi có tai nạn lao động tại nơi làm 
việc; các  quy định trong Nội quy lao động và 
Thỏa ước loa động tập thể.... Mục đích nhằm 
giúp cho Công đoàn cơ sở và người sử dụng 
lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ; phát 
hiện, ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng 
thiếu sót tồn tại, những biểu hiện vi phạm 
các quy định về ATVSLĐ, góp phần phòng 

ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 
cháy nổ… Việc huấn luyện ATVSLĐ là rất 
quan trọng đối với lực lượng công nhân lao 
động làm việc trực tiếp và các An toàn vệ sinh 
viên, góp phần quan trọng trong đảm bảo an 
toàn trong lao động sản xuất, nhất là công 
tác quản lý vận hành đường dây và trạm biến 
áp trong công ty vì việc huấn luyện giúp cho 
ATVSV sẽ nhận biết được các nguy cơ tiềm 
ẩn của tai nạn; xây dựng đánh giá nguy cơ, 
nhận diện mối nguy hiểm, đề ra biện pháp 
phòng ngừa rủi ro trong quy trình sản xuất, 
vận hành và bảo dưỡng; giảm thiểu tối đa các 
sự cố về con người và máy móc; tăng năng 
suất lao động, tối ưu hóa lợi nhuận, bảo toàn 
lợi nhuận trước những nguy cơ tiềm ẩn; tuân 
thủ đúng quy định pháp luật về ATVSLĐ. n

= mai ngọc Lương - Công ty Điện lực Yên Bái

công Ty điện lực yên Bái: 

bồi huấn  kiến Thức  
an Toàn Vệ Sinh lao động
Thực hiện Kế hoạch bồi huấn kiến thức An toàn lao động - Vệ sinh lao động  
năm 2019 của Công ty Điện lực Yên Bái, Công đoàn Công ty đã tổ chức bồi 
huấn  kiến thức ATVSLĐ cho 35 học viên  là  An toàn vệ sinh viên tại  35 tổ, 
đội quản lý vận hành đường dây và trạm thuộc các Điện lực trực thuộc; các 
trạm biến áp 110kV thuộc Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế. 

Quang cảnh lớp bồi huấn kiến thức An toàn lao động - Vệ sinh lao động.
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Tâm sự  đoàn viên

Tôi - một đầu cáp ngầm 
thuộc địa bàn Điện lực 
Đông Hòa quản lý không 
khỏi e ngại khi hay tin cơn 

bão số 5 cận kề. Ngay trong đêm đầu 
tiên bão hoành hành, mưa lớn kèm 
giông sét đã đánh trúng đầu, khiến 
tôi thương tích nặng nề. Ê ẩm toàn 
thân làm tôi mất khả năng chống cự 
và không còn làm được gì nữa. Tôi 
lúc mê, lúc tỉnh giữa cơn mưa to gió 
lớn. Sự cố này đã làm mất điện toàn 
tuyến, gây ảnh hưởng đến 12.000 
khách hàng. Tôi áy náy vô cùng!

Tôi oằn mình ngay đường dây 
22kV, trên vỉa hè của bác chủ nhà 
nhân hậu Đặng Thị Nồng - xã Hòa 
Hiệp Trung, huyện Đông Hòa. Ngay 
lập tức, các anh công nhân Điện lực 
Đông Hòa đã đến hiện trường, dùng 
xe cẩu đưa tôi vào nhà nghỉ ngơi và 
tận tình cứu chữa. Lúc ấy, trông tôi vô 
cùng thảm hại. Trong cơn mê, tôi nghe 
các anh bàn tán rất nhiều về nguyên 
nhân gây ra và phương án khắc phục 
kịp thời. Vết thương của tôi được các 
anh xem xét rất kỹ càng. Thương các 
anh phải chịu cảnh gió mưa, bác chủ 
nhà giữ các anh ở hẳn trong nhà để 
tiện cho việc cứu chữa cho tôi.

Chứng kiến sự quan tâm của bác 
chủ nhà đã cho mượn địa điểm và tạo 
mọi điều kiện cho các anh công nhân, 
tôi vô cùng xúc động. Nó khiến tôi bớt 
đau, cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa. Mặc 
cho thiên nhiên cuồng nộ, điên cuồng 
gào thét bên ngoài, lắm lúc hắn lại sai 
từng cơn gió lớn luồn lách qua từng 
kẽ hở hòng giật tung tấm cửa sắt là 
nguồn bảo vệ cuối cùng cho anh em 
xử lý sự cố. Bỏ qua sự hung hãn của 
hắn, tình người trong cơn mưa bão 
giúp cho tôi cùng các anh cảm thấy 
vô cùng an toàn và ấm lòng. 

Đau lắm nhưng tôi lơ mơ nghe 
bác chủ nhà trách: “Mưa to gió lớn 
trong đêm khuya thế này mà các chú 
công nhân vẫn phải sửa chữa điện. 
Để mai cũng được chứ! Ngày xưa 
thắp đèn dầu miết có sao đâu!”. Câu 
nói ấy của bác chủ nhà khiến các anh 
công nhân và tôi ấm áp, an tâm và nỗ 
lực rất nhiều. 

Bác chủ nhà đã huy động hết 
đèn dầu, đèn pin và thậm chí cả điện 
thoại để soi cho các anh công nhân 
băng bó và chữa vết thương cho tôi. 
Bác ấy lăng xăng hết việc nọ đến 
việc kia và liên tục hỏi các anh cần gì, 
cần giúp gì? Khi hỏi đến, bác ấy bộc 
bạch: “Mưa bão ai cũng cần ở nhà để 
lo cho gia đình. Chắc gia đình của các 

anh ấy cũng lo lắng lắm nên tôi giúp 
được gì thì giúp để công việc được 
hoàn thành sớm”. Cảm xúc chợt ùa về 
khi nghe bác ấy kể thêm: “Có anh gì 
già già mặc áo cam vàng ướt tầm tã 
và lạnh nên tôi đi nấu nước gừng cho 
các anh ấy uống!”. Khi chứng kiến các 
anh nhấp ngụm nước gừng, không 
được biết mùi vị thế nào nhưng sức 
ấm nóng cứ thế mà lan tỏa khắp 
không gian, xua tan đi cơn giá lạnh 
ngày càng một gia tăng. 

20h đêm mà các anh vẫn còn cắt, 
còn đục, còn hàn. Các anh nâng niu 
tôi như thể biết tôi đang rất đau và 
ê ẩm. Tiếng rồ của máy phát điện dự 
phòng, tiếng trao đổi thảo luận của  
các anh công nhân, tiếng phà phà của 
máy hàn kèm tiếng gió rít hòa quyện 
như một bản hợp ca du dương đến 
hoàn hảo. Nó khiến các anh quên hết 
mệt mỏi, mải mê cứu chữa vết thương 
cho tôi mà không cần biết bên ngoài 
bão đã mạnh lên thế nào. 

Anh Trần Thế Vĩnh - CBAT của 
Điện lực Đông Hòa - người đã đưa 
tôi từ vỉa hè vào nhà, chẩn đoán tình 
trạng bệnh tình và đề xuất biện pháp 
khắc phục. Tôi càng thấy áy náy hơn 
khi nghe anh Vĩnh bày tỏ cảm xúc, 
xác định nhu cầu cần thiết của người 
dân nên việc khắc phục được triển 

Tâm Sự của mộT đầu cáp     ngầm Trong cơn bão Số 5
= hoa hồng

Lãnh đạo PC Phú Yên và Điện lực Đông Hòa đã có mặt kịp thời tại khu vực 
xảy ra sự cố.

Bác chủ nhà nhân hậu Đặng Thị Nồng đã luôn túc trực bên 
các anh công nhân xử lý sự cố.

Tiêu điểm
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khai nhanh chóng. Mặc dù trời mưa 
to, việc xử lý đầu cáp ngầm khó khăn 
hơn nhưng được sự quan tâm của bác 
chủ nhà từ bát nước ấm đến ân cần 
hỏi han, các anh thợ điện vẫn hăng 
say làm việc.

Được các anh chăm sóc tận tình, 
tôi dần tỉnh hẳn và hé mắt nhìn xung 
quanh. Ôi! Kia là ổ bánh mì còn dang 
dở, kia là chiếc bánh bao đã nguội 
hẳn và khô khốc, kia là những chiếc 
bánh ngọt xen lẫn những chai nước 
lọc uống dở. Nhìn sang phía cửa, các 
anh công nhân ướt sũng đang báo 
cáo sự việc cho lãnh đạo PC Phú Yên; 
nhìn sang bên cạnh, hai anh công 
nhân đang nhai ngấu nghiến ổ bánh 
mì chữa cháy; và trước mặt, 6 anh 
công nhân đang chụm vào nhìn tôi 
và mỉm cười vì thấy tôi chuyển sắc. 
quang cảnh xung quanh làm tôi 
òa khóc vì thương các anh quá! Chỉ 
vì mình mà đã làm ảnh hưởng cho 
khách hàng và thêm vất vả cho các 
anh. Và một gương mặt làm tôi thêm 
phấn chấn, đó chính là Phó Giám 
đốc, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn 
Khoa Trình. Anh đã lặn lội mưa bão từ 
công ty sang để chỉ đạo khắc phục, 
thăm hỏi và động viên anh em. Bản 
thân người ướt sũng nhưng anh lại 
lo lắng hỏi han tôi và mọi người. Chỉ 

với sự quan tâm về bữa tối, về nước 
uống, về tình hình mưa bão cùng chỉ 
đạo quyết liệt phải khắc phục sớm 
nhất cho khách hàng có thể, tôi và 
mọi người xúc động và những nỗ lực 
lại được nhân lên gấp bội.

Nhìn các anh như các y tá thực thụ 
đang nhẹ nhàng, dịu dàng băng bó 
vết thương cho tôi, lúc thì dùng băng 
keo, lúc thì khò lửa “ủ ấm”. Anh Trương 
Hồng Nam nhắc nhỏ tôi rằng, tý nữa 
phải tiếp tục chống chọi với mưa bão, 
em hãy vững tinh thần nhé! Và rồi, với 
sự tận tình cứu chữa, tôi đã dần tỉnh 
hẳn và rạng rỡ với 3 nhánh hoa mang 
sắc cam ấm áp nhưng rất mạnh mẽ, 
phi thường. 

Gió ngoài kia vẫn cứ mạnh, cánh 
cửa sắt vẫn phải gồng mình lên mỗi 
lúc một nhanh để che chở cho các 
anh. Dường như không gì có thể 
ngăn cản được tinh thần làm việc của 
các anh, vừa trò chuyện lại vừa pha 
trò, anh Vĩnh cho biết thêm, các anh 
coi khắc phục sự cố trong mưa bão 
như làm hòa với “người bạn đời”. Các 
anh biết, bão đổ bộ vào ban đêm nên 
người dân rất khó khăn trong sinh 
hoạt và ứng phó với mưa bão nên lúc 
nào cũng phải khẩn trương. Bởi vậy, 
tôi không cần phải ngạc nhiên khi 
các anh tìm hiểu kỹ vết thương, hỏi 

han kỹ càng và chăm chút cẩn thận 
nhưng rất nhanh chóng. 

Không chần chừ khi vết thương 
của tôi đã được chữa lành, anh Vĩnh 
hô to: “Các anh em chuẩn bị đèn 
pin và các vật dụng cần thiết, lên xe 
chuẩn bị đóng điện”. Thế là, không 
ai bảo ai, mỗi người một công việc. 
Tôi biết, các anh phải là những công 
nhân được đào tạo bài bản và chuyên 
nghiệp thì mới xử lý sự cố một cách 
cẩn thận và kịp thời như vậy, nhất 
là trong thời tiết mưa gió bão bùng 
lúc này. Lời nhắc nhở “An toàn là trên 
hết” của anh Phạm Thế Pháp - Giám 
đốc Điện lực Đông Hòa luôn đồng 
hành cùng công nhân trong khắc 
phục sự cố. 

Gần 22h đêm, các anh lại nâng niu 
và giúp tôi bám chặt vào đường dây 
điện. Nhờ các anh mà tôi cảm thấy 
khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. 
Với tinh thần phấn chấn, tôi quay 
lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của 
mình. Cần cẩu được từ từ hạ xuống, 
bóng dáng các anh dần khuất trong 
màn đêm vẫn dữ dội của những mưa 
và gió để khắc phục tại các địa điểm 
khác. Tôi thầm chúc cho các anh 
nhiều sức khỏe và vững vàng trong 
chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo 
dòng điện sáng đến muôn nơi! n

Tâm Sự của mộT đầu cáp     ngầm Trong cơn bão Số 5

Bữa cơm ăn vội với ổ bánh mì khô khốc của các anh công 
nhân.

Sự quan tâm của Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Khoa Trình 
(áo xanh) đã gia tăng thêm niềm tin và nỗ lực hơn trong việc xử lý sự cố.
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SuốT  đêm  
“nối” điện  
Sau bão Số 5

Suốt cả đêm 31/10/2019, lực lượng tại chỗ của 
PC Bình Định và các “lính chiến áo cam” thuộc 
các Đội xung kích khẩn trương khắc phục sự cố 
nhằm sớm đóng điện trở lại cho bà con.

Ông Nguyễn Thành – Phó Tổng giám đốc EVNCPC, 
Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty cũng đã 
trực tiếp đến các nhóm thi công để nắm tình hình; đồng 
thời thăm hỏi động viên tinh thần và tặng quà anh em 
thi công.

Tại hiện trường xuất tuyến 472 cấp điện khu vực Ngả 
ba Ghềnh ráng (TBA 110kV quy Nhơn), rất đông người 
dân trong khu vực hiếu kỳ tụ lại ngóng xem các “lính chiến 
áo cam” của Đội xung kích PC Khánh Hòa đang miệt mài 
đào hố, dựng trụ…

Hòa trong đám đông, ông Trần Xuân Ánh (50 tuổi, 
tổ 18, khu vực 4, phường Ghềnh ráng, TP quy Nhơn) 
phân trần: “Khoảng 12h30 gió giật rất mạnh nhưng 
đến 2h30 ngày 31/10 thì nhà tôi mới bị mất điện. Từ 
sáng sớm nay cho đến bây giờ, chúng tôi tận mắt 
chứng kiến các chú thợ điện không quản  
ngại gió mưa, đêm tối, cứ lăn xả để nhanh 
 chóng khôi phục lưới điện thế này thì bà  
con cảm động lắm”.

“Lính chiến áo cam”  
“Lính chiến áo cam”  

Một người dân tên Thọ tự nguyện mang cưa máy ra hỗ trợ 
với thợ điện.

 Lực lượng xung kích của PC Khánh Hòa đang thi công.Đào hố
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.

Trao quà động viên anh em công nhân.

 Dựng trụ. Rất nhiều người dân ngóng xem thợ điện đào hố, dựng trụ.

Xác định sơ đồ vị trí sự cố để nhanh chóng khôi phục lưới điện tại Điện lực Quy Nhơn.Ông Nguyễn Thành trao đổi với nhóm thợ của PC Bình Định.
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pháp luật - chế độ - chính sách

Căn cứ Nghị định số 
149/2018/NĐ-CP ngày 
07/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 

khoản 3 Điều 63 Bộ Luật Lao động 
về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở tại nơi làm việc (Nghị định 149) 
và Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 
28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam hướng dẫn công 
đoàn tham gia xây dựng và thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 
làm việc;

Căn cứ quy chế thực hiện dân 
chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban 
hành kèm theo quyết định số 829/
qĐ-EVN ngày 21/6/2019 của Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (quy chế 829); 

Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban 
Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt 
Nam hướng dẫn các đơn vị thành 
viên, trực thuộc thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 
2020 như sau:

1. thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

- Các đơn vị trực thuộc căn cứ 
Nghị định 149 và quy chế 829 để 
thực hiện các nội dung của quy 
chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 
trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
Các đơn vị thành viên xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
tại nơi làm việc theo quy định tại 
Nghị định 149 và phù hợp với quy 
định của Tập đoàn. 

- Các quy chế quản lý nội bộ có 
liên quan đến người lao động khi 
ban hành phải được đăng tải lên hệ 

thống mạng nội bộ của đơn vị để 
người lao động biết, thực hiện và 
giám sát. Các số liệu về tài chính liên 
quan đến người lao động như quỹ 
khen thưởng, quỹ phúc lợi, kinh phí 
công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
và phong trào thi đua, khen thưởng, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan 
đến người lao động phải được công 
khai trong Hội nghị người lao động 
và trong các cuộc họp có sự tham 
gia của tổ chức Công đoàn.

- Thường xuyên lấy ý kiến của 
người lao động về giải pháp nâng 
cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 
đổi mới công nghệ, thực hiện 
chương trình tiết kiệm chi phí, nâng 
cao năng suất lao động, cải thiện 
điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn 
lao động, vệ sinh lao động. Khi xây 
dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy 

chế quản lý nội bộ liên quan đến 
người lao động phải lấy ý kiến của 
người lao động thông qua tổ chức 
Công đoàn; công đoàn đơn vị căn 
cứ vào tầm quan trọng của quy chế 
để lấy ý kiến của người lao động. Khi 
thực hiện việc sắp xếp lại lao động, 
chủ trương tái cơ cấu, đề án tổ chức, 
hoạt động, của đơn vị liên quan đến 
người lao động phải lấy ý kiến của 
người lao động.

- Công đoàn thường xuyên thu 
thập, nắm bắt ý kiến phản ánh của 
người lao động về việc thực hiện các 
quy chế quản lý nội bộ, các quy định 
pháp luật liên quan đến người lao 
động để bảo đảm quyền giám sát, 
kiểm tra của người lao động.

2. tổ chức đối thoại  
tại nơi làm việc

- Các đơn vị thành viên thực hiện 

pháp luật - chế độ - chính sáchTiêu điểm
tháng 11/2019
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Ông Uông Quang Huy - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam trao 
đổi về nội dung Thỏa ước lao động tập thể EVN 
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việc đối thoại định kỳ theo quy định 
tại khoản 1 Điều 65 Bộ Luật Lao 
động hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 
Các đơn vị trực thuộc thực hiện đối 
thoại thuộc thẩm quyền hoặc theo 
yêu cầu của Tập đoàn.

- Căn cứ vào đặc thù và kế hoạch 
sản xuất kinh doanh của từng đơn 
vị, hình thức đối thoại được thực 
hiện bằng các cuộc họp độc lập 
hoặc kết hợp cuộc họp khác có sự 
tham gia của tổ chức Công đoàn, 
nhưng phải lập biên bản về nội 
dung đã đối thoại.

- Công đoàn các đơn vị chủ 
động định kỳ theo quy định tại 
khoản 1 Điều 65 Bộ Luật Lao động 
lấy ý kiến của người lao động về nội 
dung cần đối thoại để thống nhất 
kế hoạch đối thoại với người sử 
dụng lao động.

3. tổ chức hội nghị  
người lao động  

- Các đơn vị thành viên, đơn 
vị trực thuộc căn cứ quy định tại 
Nghị định 149, quy chế 829 và 
quy định của đơn vị để tổ chức 
Hội nghị người lao động. Khuyến 
khích các đơn vị trực thuộc tổ 
chức cùng với thời điểm tổ chức 
tổng kết nhiệm vụ, công tác năm, 
chậm nhất là trong quý I để phát 
huy quyền dân chủ của người lao 
động trong việc đánh giá kết quả 
hoạt động năm triển khai và đề 
xuất giải pháp thực hiện nhiệm 
vụ năm công tác mới.

- Căn cứ vào điều kiện hoạt động 
sản xuất, kinh doanh phân tán, đơn 
vị có thể tổ chức Hội nghị người lao 
động bằng hình thức trực tuyến.

4. Một số nội dung trọng tâm 
trong thực hiện dân chủ ở cơ 
sở năm 2020

- Năm 2020, do phải tập trung 
chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp 
cấp bách để đảm bảo đủ điện cho 
hoạt động kinh tế của đất nước 
và đời sống của nhân dân nên Tập 
đoàn không tổ chức Hội nghị người 
lao động tập trung. Hội nghị người 
lao động được tổ chức tại các đơn 
vị trực thuộc và có sự tham dự của 
Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn 
Điện lực Việt Nam. Hội nghị người 
lao động năm 2020 tại các đơn vị 
trực thuộc không phải bầu đại biểu 
đi dự Hội nghị người lao động cấp 
Tập đoàn. 

- Các đơn vị thành viên, đơn vị 
trực thuộc tiếp tục hoàn thiện, sửa 
đổi, bổ sung các quy định về thực 
hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm 
việc theo Nghị định số 149/2018/
NĐ-CP của Chính phủ và quyết định 
số 829/qĐ-EVN ngày 21/6/2019 của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Phát huy trí tuệ của người lao 
động thông qua ý kiến đóng góp đối 
với đơn vị về thực hiện kế hoạch, chỉ 
tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 
năm 2020; việc thực hiện các đề án, 
chương trình nâng cao hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh và tăng năng suất 
lao động. Bảo đảm sự tham gia ý 
kiến của người lao động trong quá 
trình thực hiện sắp xếp lại lao động, 
chủ trương tái cơ cấu của các đơn 
vị để bảo đảm việc làm và chế độ 
chính sách cho người lao động.

- Tập trung triển khai thực hiện 
chế độ, chính sách mới được quy 
định trong Thỏa ước lao động tập 

thể Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 
Nghị quyết Hội nghị người lao động 
Tập đoàn năm 2019.

- Vấn đề việc làm, thu nhập và 
điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn 
cho người lao động tại các đơn vị 
dịch vụ được tách ra từ khối quản 
lý vận hành nguồn điện, lưới điện, 
đảm bảo sự ổn định, phát triển của 
đơn vị dịch vụ.

- Việc đảm bảo an toàn lao động 
cho người công nhân khi cường độ 
làm việc tăng lên trong mối quan hệ 
giữa việc tăng năng suất lao động 
và chính sách hạn chế tuyển dụng 
mới lao động. Bảo đảm an toàn giao 
thông cho người lao động khi thực 
hiện công việc quản lý vận hành lưới 
điện đối với khối điện lực và truyền 
tải điện.

- Vấn đề thi nâng bậc, kiểm tra, 
sát hạch nghề trong mối quan hệ 
với việc nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực.

- Chế độ, chính sách và điều kiện 
làm việc, sinh hoạt cho người lao 
động làm việc ở vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo.

Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban 
Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt 
Nam yêu cầu Tổng Giám đốc/Giám 
đốc và Ban Chấp hành Công đoàn 
các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành 
viên phối hợp triển khai thực hiện 
Chỉ thị này. Báo cáo về Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực 
Việt Nam kết quả Hội nghị người lao 
động và tình hình triển khai, kết quả 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
tại nơi làm việc trong đơn vị mình 
theo quy định tại quy chế 829.

Ban Tuyên giáo (tổng hợp)

Thực hiện quy chế dân chủ ở       cơ Sở Tại nơi làm Việc năm 2020
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Tiêu điểm
tháng 11/2019

= Trần hồng duy

Bài ViếT đoạT giải nhấT cuộc Thi ViếT “gương sáng Tiêu Biểu 
ngành điện” chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Truyền Thống 

ngành điện lực ViệT nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

tự hào về nghề của Ba
Ai hỏi tôi là Tôi tự hào về ai nhất? 

Tôi trả lời ngay, không ngần ngại là: 
Ba tôi - Người thợ điện - với những nét 
giản dị, chân thật giữa đời thường. Bài 
văn thời tiểu học tả về “Nghề nghiệp 
của Ba em”, tôi đã viết với những tình 
cảm nồng cháy, với những lời văn chứa 
chan tình yêu của con trẻ về người ba 
đáng yêu của mình. Đến bây giờ, những 
cảm xúc khi viết về bài văn đó vẫn còn 
nguyên vẹn, đi theo tôi suốt cuộc đời. 
Đến hôm nay, những hình ảnh về Ba tôi 
với hơn 35 năm gắn bó với nghề cùng 
sự hy sinh, cống hiến đã thôi thúc tôi 
viết về Ba - một người thợ điện bình 
thường nhưng luôn nỗ lực phấn đấu vì 
dòng điện sáng.

nghề “Làm dâu trăm họ”
Tôi tự hào nghề của ba tôi: Một 

cái nghề vất vả, dãi nắng, dầm mưa. 
Một cái nghề “Làm dâu trăm họ”. Quả 

không sai chút nào, đó là một nghề đầy 
nhọc nhằn, nguy hiểm nhưng rất có ý 
nghĩa cho xã hội. Hình ảnh người thợ 
điện trong màu áo cam có lẽ đã quá 
quen thuộc với người dân ở khắp mọi 
nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng 
sâu đến hải đảo, từ đồng bằng đến biên 
giới, trên những tuyến phố đến những 
con đường làng: Những người thợ điện 
áo cam ở đó để kéo dây, dựng trụ, bảo 
trì, sửa chữa sự cố về điện… không kể 
ngày đêm, mưa lũ. Nhưng đằng sau 
màu áo cam thân thương và đầy mồ 
hôi ấy, đằng sau công việc vất vả tưởng 
như luôn khô khan ấy thì ít ai biết họ là 
những người đàn ông đích thực, đáng 
mến và đa tài như thế nào. Họ thầm 
lặng từng ngày, từng giờ đánh đu trên 
các hàng trụ điện cao mặc hiểm nguy 
có thể đến lúc nào không hay. Họ bám 
sát từng đường dây, từng trạm biến áp 
để đảm bảo sự vận hành an toàn cho 
dòng điện. Làm thợ điện, thật sự mà nói 

nếu không có chữ “Tâm” và lòng yêu 
nghề thì rất khó. Chỉ có lòng yêu nghề, 
họ mới làm được như thế mà thôi. Dù 
mưa hay nắng, dù ngày hay đêm, ba và 
các đồng nghiệp vẫn kiên trì nhẫn nại 
với công việc của mình để khắc phục, 
sửa chữa lưới điện, để sớm cấp điện trở 
lại cho người dân. Hình ảnh người thợ 
điện áo cam lúc ấy với những giọt mồ 
hôi rơi đã trở thành những hình ảnh đẹp 
đẽ vô cùng và trong mắt người dân địa 
phương, họ như những người Anh hùng 
giữa đời thường.

Xuất thân từ một gia đình nông dân 
nghèo ở miền Tây Nam bộ, ba tôi phải 
bươn trải từ nhỏ nên luôn quý trọng 
giá trị sức lao động. Ngay từ nhỏ, ông 
đã mê mẩn các dụng cụ bằng điện và 
mày mò tự sửa chữa nhiều thiết bị cho 
gia đình. Bắt đầu từ ngày 02/05/1983, 
ba tôi được vinh dự làm việc trong 
ngành Điện, ông luôn nỗ lực hết mình. 
Nhiều lúc ba đã về đến nhà, mới bưng 

gương sáng tiêu biểu

nghề của

Ba tôi, Ông Trần Nghĩa Lợi sinh 
năm 1963 xuất thân từ một gia 
đình nông dân tại Khánh Hưng Sóc 
Trăng, năm 1983 ông chính thức trở 
thành công nhân viên Điện lực, sau 
hơn 35 năm công tác trong ngành 
trải qua nhiều vị trí khác nhau, hiện 
nay ông là nhân viên Phòng An Toàn 
Công ty Điện Lực Sóc Trăng.

Ba tôi miệt mài với công tác hàng ngày - PC Sóc Trăng.

banghề của
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chén cơm tối lên nhưng lại có điện 
thoại, sự cố xảy ra, chưa kịp ăn đã phải 
buông đũa chạy đến hiện trường. Đồng 
nghiệp quý ba tôi không chỉ bởi sự tận 
tâm với nghề mà còn ở sự chân chất, 
thật thà của một người công nhân thợ 
điện. Hình ảnh ba ngày ngày tận tụy 
với nghề như khắc sâu vào trong trì 
nhớ trẻ thơ của tôi, cho đến bây giờ 
mỗi lần gặp khó khăn trong cuộc sống 
tôi lại nhớ về lúc ấy và tự mỉm cười vì 
nó mang lại nguồn năng lượng tích cực 
cho tôi đương đầu với những thử thách 
phía trước.

người đàn ông của gia đình 
và lối xóm

Ba tôi, tuy bận rộn với công việc của 
nghề thợ điện, nhưng lại là một người thợ 
điện nghiêm khắc với con cái, thường 
theo dõi tình hình học tập của con. Ba 
là người kiệm lời nhưng đã nói là làm. 
Chính vì vậy, hai anh em chúng tôi luôn 
được đối xử công bằng, chưa bao giờ bị 
áp lực phải trở thành thế này thế nọ. Và 
chúng tôi, cứ nhìn cách ba mẹ sống mà 
trưởng thành. Ông không thích văn thơ, 
ít nói chuyện, nhưng lại có nhiều tài vặt. 
Tự tay ông sửa chữa nhà bếp, sân vườn, 
làm hàng rào, sửa chữa đồ dùng trong 
nhà… Tôi thấy ông luôn cặm cụi làm 
không ngơi tay, làm việc này xong rồi 
đến việc khác. Tuy bận, nhưng mỗi khi 
nhà hàng xóm có việc nhờ ba tôi thì ông 
qua làm ngay. Cả xóm tôi ngày ấy, chỉ 
có ba tôi làm nghề thợ điện. Hồi nhỏ, 
tôi hay chạy theo xách đồ nghề giúp ba 
đi sửa điện cho hàng xóm. Mỗi khi sửa 
xong, tôi rất tự hào khi thấy ba nhận 
được lời cảm ơn chân tình từ những 
người hàng xóm. Nụ cười thân thiện và 
lời cảm ơn chân thành của những người 
xung quanh giúp tôi hiểu nghề Điện thật 
cao quý. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng 
chưa khi nào ông nhận tiền sửa điện 
mỗi khi hàng xóm nhờ. Bất kể thời gian 
bận rộn, nhưng ông vẫn tranh thủ giúp 
sửa chữa cho nhà hàng xóm: Từ sửa cái 
ti vi, cái quạt đến cái máy bơm, nồi cơm 
điện... Nhiều khi thấy họ dúi tiền vào 
túi, nhưng ông kiên quyết không nhận. 

Thấy tôi thắc mắc, ông bảo: “Tình cảm 
hàng xóm, láng giềng là cái chân tình, 
quý nhất. Mình giúp được gì thì giúp. Có 
nghề trong tay, mình không giúp thì họ 
biết nhờ ai?". Tôi càng thấm thía, tiền 
quan trọng thật nhưng đẹp hơn vẫn là 
tình người. 

Ba tôi là người đàn ông trụ cột của 
gia đình. Lúc còn nhỏ, điều tôi thích 
nhất là sau những buổi tối trực sửa 
chữa điện ban đêm, khi về đến nhà, 
ba thường mua cho hai anh em chúng 
tôi món ăn vặt: Khi thì là những ổ bánh 
mì không, giòn tan và thơm ngon luôn 
có sức quyến rũ với dạ dày, khi thì là 
một gói xôi lá cẩm với hương vị quyến 
rũ của lá dứa, khi là bọc trứng cút còn 
nóng hổi... Hai anh em chúng tôi giành 
nhau ăn thật ngon lành mà không để 
ý đến những giọt mồ hôi còn trên trán 
và đôi mắt thâm đen, đầy mệt mỏi của 
ba. Đôi khi tỉnh giấc giữa đêm mưa 
lạnh giá, tôi vẫn thấy ba cặm cụi ngồi 
sửa chữa những đồ điện ông nhận làm 
thêm. Có khi ba thấy tôi thức giấc, ông 
bỏ dở công việc, nhẹ nhàng đắp lại cái 
màn, đắp lại cái mền cho con được 
ấm, rồi lẳng lặng mày mò với cái động 
cơ đang quấn dở. Với vẻ ngoài nghiêm 
khắc, tình cảm của ba chỉ thể hiện âm 
thầm qua công việc, qua những hành 
động thực tế…

Sau hơn 35 năm công tác ông đã 
nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen 
như: Công nhân lao động giỏi tiêu biểu 
cấp Công đoàn EVN năm 2018; Công 
nhân lao động giỏi tiêu biểu cấp Công 
đoàn Tổng công ty năm 2016; Chiến 
sỹ thi đua cơ sở  2015, 2017; Bằng 
khen UBND tỉnh Sóc Trăng; Giấy khen 
CĐCS Công ty Điện lực Sóc Trăng năm 
2018, Sáng kiến năm 2017: Dùng móc 
chuyên dụng và dụng cụ lòn cáp nài 
qua trụ để nâng tạm trụ…

 
nối nghiệp của Ba

Ba thường bảo chúng tôi: “Theo 
nghề là phải tận tậm với nghề”. Đó 
cũng chính là nguyên nhân mà anh 
em chúng tôi đã nối nghiệp của ông. 
Tôi đã từng có ước mơ trở thành một 

Thầy giáo để dạy cho các bé ở vùng 
sâu, vùng xa, cũng từng có định hướng 
trong đầu tôi, mai sau trở thành một 
chuyên viên Ngân hàng, nhưng cuối 
cùng tôi lại chọn ngành Kế toán, có 
tính cẩn thận, chi tiết của Ba, trở thành 
một thành viên của Đại gia đình EVN. 
Ba tôi có 2 người con trai. Cả 2 anh em 
cũng đều chọn vào nghề Điện. Tôi vẫn 
còn nhớ lúc đó, trong cả nước có rất 
nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học, cao 
đẳng ra trường thất nghiệp, chưa tìm 
kiếm được cơ hội việc làm. Có người 
nhiều năm vẫn chưa tìm được công 
việc phù hợp với chuyên môn đào tạo, 
đành làm công nhân trong các khu 
công nghiệp để kiếm sống và đỡ gánh 
nặng cho gia đình. Còn tôi và anh hai 
thì đã chọn ngành Điện để nối nghiệp 
ba một người đã là thần tượng của 
chúng tôi khi còn nhỏ. Tôi hiện nay là 
kế toán của Điện lực Trần Đề, còn anh 
hai của tôi hiện nay đang công tác tại 
Phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty Điện 
lực Sóc Trăng.

Ba tôi thường nói với hai anh em 
chúng tôi: “Được vào công tác tại 
ngành Điện, góp sức cho dòng diện 
không ngừng vươn xa tới những vùng 
sâu của Đất nước: Đây là vinh dự lớn 
trong cuộc đời”. Tôi muốn viết lên dòng 
cảm xúc của mình về Ba, về nghề thợ 
điện, về công sức đóng góp của Ba và 
những người thợ điện chung sức cho 
dòng điện, về những khó khăn, vất vả 
mà những người thợ điện ngày đêm ra 
sức bảo toàn sự thông suốt cho dòng 
điện quê hương, cho một tương lai mai 
sau. Đó chính là tình yêu, lòng tự hào 
của tôi dành cho Ba: Một người thợ 
điện bình dị đã cống hiến toàn bộ cuộc 
đời của mình cho tình yêu nghề. Tôi tự 
hào về Ba, tự hào về những người thợ 
điện, về vẻ đẹp của họ toát ra từ những 
hành động bình dị giữa đời thường, về 
sự yêu mến quý trọng của những người 
xung quanh và sự khâm phục của đồng 
nghiệp với Ba tôi. Ba với bao nhiêu 
người thợ điện khác đã xây dựng lên 
hình ảnh của người thợ điện Việt Nam 
hôm nay. n
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Tiêu điểm
tháng 11/2019

gương sáng tiêu biểu

công đoàn ViệT nam đồng hành Với chính Phủ: 

nâng cao năng lực cạnh Tranh quốc gia

= quách Văn cường

Tiêu điểm
tháng 11/2019

Không chỉ được tin tưởng về năng lực chuyên môn mà còn 
được anh em đồng nghiệp quý mến, nể phục do tinh thần lao 
động hết mình, tận tâm và trách nhiệm với công việc. Đó là 
anh Vũ Thanh Bình (sinh năm 1981, quê Đoan Hùng, Phú Thọ) 
- lái xe Truyền tải điện Tây Bắc.

người lái xE Tận Tụy,  
được quý mến của  
Truyền Tải điện Tây bắc
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công đoàn ViệT nam đồng hành Với chính Phủ: 

nâng cao năng lực cạnh Tranh quốc gia

Cơ duyên đến với nghề 
lái xe

Chia sẻ về cơ duyên đến với 
nghề, anh Bình tâm sự, năm 2003, 
đang đóng quân tại Hà Giang, khi 
sắp xuất ngũ, anh được chọn học 
một nghề và đã quyết định chọn lái 
xe. Anh Bình kể lại: “Đóng quân tại 
Hà Giang tôi mới cảm nhận được 
sự thiếu thốn vật chất trên này, 
những lúc như vậy chỉ có những 
bác tài dũng cảm mới chở nhu yếu 
phẩm lên đến đây với những cung 
đường ngoằn nghèo, heo hút, 
đường đá gập ghềnh, nhấp nhô. 
Từ đó tôi cảm thấy yêu và lựa chọn 
nghề lái xe”.

Đến Truyền tải điện Tây Bắc làm 
nhiệm vụ từ năm 2004, những cung 
đường phải đưa anh em đi làm 
nhiệm vụ đường xá rất khó khăn, 
chỗ rừng núi sâu, nhiều vị trí cột 
đường dây truyền tải điện ở trên 
núi cao không làm anh chùn bước. 
Trong hành trình có rất nhiều kỷ 
niệm trên cung đường vùng cao Tây 
Bắc. Đó là nhìn thấy đá rơi từ vách 
núi cao treo leo xuống đường trong 
tích tắc khi xe vượt qua, tất cả mọi 
người trên xe được phen hú vía và 
chỉ nghĩ đến 2 chữ may mắn. Đó là 
cung đoạn đường trên tuyến thuộc 
huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai do mưa 
lũ làm nền đất dễ lở khi xe đi đến 
đâu đường lở đến đó…

Còn nhiều, rất nhiều kỷ niệm, 
nhưng có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất 
với anh là năm 2010, khi chở anh em 
trong đơn vị từ Lào Cai đi làm nhiệm 
vụ về, qua đến đoạn xã Khánh Hòa, 
huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, một 
chiếc xe tải lớn chở rất nhiều gỗ trên 
xe, phi rất nhanh lên dốc. quan sát 
kỹ và thấy có nguy cơ đổ anh đã đi 
chậm lại, nhường cho xe tải đó vượt 
lên và giữ khoảng cách an toàn. 
Đúng lúc lên đến dốc chiếc xe tải 
đó bị lật, những khúc gỗ dài đổ ụp 
xuống, nhưng do tính toán khoảng 
cách từ trước nên người và xe do 
anh lái được an toàn. 

tinh thần trách nhiệm,  
tận tâm với công việc

Những năm tháng trong quân 
ngũ đã rèn cho anh tính tuân thủ, 
kỷ luật, đặc biệt là cần cù, chịu khó, 
không nề hà bất cứ lúc nào, kể cả 
ngày nghỉ lễ, Tết hay thứ 7, chủ nhật. 
Bởi theo anh, ngành Truyền tải điện 
là ngành phục vụ không ngừng nghỉ, 
nhiều đồng nghiệp khác của anh 
cũng phải đi làm ngày nghỉ để dòng 
điện thông suốt, phục vụ sản xuất, 
sinh hoạt của nhân dân. Theo anh, 
bất kỳ nghề nào cũng cần phải có sự 
hi sinh, nên với anh, dù phải hi sinh 
thời gian bên gia đình để phục vụ 
cho công việc thì anh cũng cảm thấy 
vui, anh cũng chia sẻ thêm: “Niềm vui 
lớn hơn mà anh có được đó chính là 
sự cảm thông và chia sẻ từ phía gia 
đình, đó chính là động lực, nguồn 
sức mạnh to lớn giúp anh luôn hoàn 
thành tốt công việc của mình”.

“An toàn - kỷ luật - khoa học - nhẫn 
nại” chính là tiêu chí làm việc của Vũ 
Thanh Bình. Muốn được như vậy, 
trước mỗi chuyến công tác anh đều 
phải tính toán kỹ càng về cung đường, 
thời gian dự kiến đi để từ đó luôn đảm 
bảo an toàn, chạy đúng theo luật.

Ngày nào cũng phải chạy xe nên 
anh chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn 
giao thông xảy ra với nhiều nguyên 
nhân khác nhau, cả khách quan lẫn 
chủ quan. Theo anh, phần lớn tai 
nạn giao thông là do nguyên nhân 
chủ quan, đến từ phía người tài xế là 
chính. Để hạn chế tối đa tai nạn giao 
thông, người tài xế cần phải điều khiển 
phương tiện với tốc độ cho phép, phải 
làm chủ được tốc độ, vì khi ấy mới dễ 
dàng quan sát, kịp thời xử lý những 
tình huống bất ngờ trên đường. 

Tuy nhiên, đối với anh, nghề lái 
xe dù có cẩn thận mấy cũng không 
thể nói trước được điều gì, chỉ khi 
nào cầm sổ hưu và không lái xe nữa 
mới thấy nhẹ người. Bởi đây là một 
nghề đòi hỏi hội đủ các điều kiện 
đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, kỹ 
năng nghề, một nghề mang trách 

nhiệm xã hội rất cao. Đây cũng là 
nghề không chỉ an toàn cho mình, 
cho những người ngồi trên xe cùng 
mình và cả những người tham gia 
giao thông nữa.

Thời gian làm việc ở Truyền tải 
điện Tây Bắc, anh luôn được lãnh 
đạo tin tưởng và được giao nhiệm 
vụ Tổ trưởng tổ xe của đơn vị. Với 
những kinh nghiệm có được trong 
nghề, từ đầu năm 2019, anh tiếp 
tục được giao thêm nhiệm vụ quản 
lý vận hành chiếc xe cẩu để vận 
chuyển vật tư, thiết bị và đưa người 
lên xử lý công việc ở trên cao.

Ai đã từng làm việc với anh, 
chứng kiến anh áo ướt đẫm mồ hôi, 
kiên nhẫn nhích bánh xe từng chút 
một vượt qua những cung đoạn 
ghập ghềnh sỏi đá bên núi cao, bên 
vực sâu của vùng Tây Bắc để vận 
chuyển vật tư tập kết vào vị trí gần 
nhất cho nhóm công tác kịp thời thi 
công sửa chữa đường dây truyền tải 
điện. Sau đó lại giúp anh em đồng 
nghiệp khuân vác vật tư cũng như 
chuẩn bị nước uống, thực phẩm cho 
anh em trên công trường. Ai đã từng 
thấy hình ảnh giữa ban trưa  mùa hè 
nóng bỏng cũng như những đêm 
muộn anh vẫn cần mẫn cùng chiếc 
xe cẩu rì rầm hoạt động giữa công 
trường thì cảm động vô cùng.

Bên cạnh đó, với trách nhiệm là tổ 
trưởng anh luôn gương mẫu và nhắc 
nhở anh em đồng nghiệp lái xe an 
toàn gắn với vận hành, bảo quản tốt 
phương tiện cũng như hướng dẫn 
kèm cặp các em lái xe mới vào nghề. 
Năm 2014, Công ty Truyền tải điện 1 
lần đầu tổ chức “hội thi tay lái xe giỏi và 
an toàn” anh đã giành giải 3 của hội thi.

Trải qua 15 năm gắn với nghề, anh 
không nhớ nổi mình đã lái xe được bao 
nhiêu cây số, bao nhiêu cung đường 
đã qua mà chỉ biết rằng cứ có lệnh là 
lên đường bất kể ngày hay đêm. Với 
những thành tích đạt được, nhiều 
năm liền, anh Vũ Thanh Bình được các 
cấp khen thưởng và tặng nhiều danh 
hiệu, phần thưởng cao quý. n
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Tiêu điểm
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Tiếng nói đoàn viên  - người lao động

26

Tiêu điểm
tháng 10/2019

= Đặng huy hoàng

Đầu năm 1980, người 
thợ điện bậc Cao đẳng 
thuộc Trung tâm quốc 
gia Kỹ thuật điện Phú 

Thọ được ngành Điện lực nhận vào 
làm việc tại Điện lực Cửu Long. Đến 
năm 1985, khi Trà Vinh (lúc bấy giờ 
là thị xã Trà Vinh trực thuộc tỉnh Cửu 
Long) cần những cán bộ kỹ thuật 
ngành Điện đảm nhận để “thiết kế 
mạng điện” cho thị xã.  Vì quê hương 
Trà Vinh, vì dòng điện phục vụ cho 
đồng bào Khmer Trà Vinh, ông Trang 
Văn Để “khăn gói” lên đường về với 
quê hương Trà Vinh…

Tháng 05/1992, Trà Vinh được 
tái lập từ tỉnh Cửu Long thành 2 
tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long. Một lần 
nữa, ông Trang Văn Để quyết định 
ở lại Trà Vinh, dù ngành Điện “mở 
cửa” đón cán bộ trong ngành về lại 
Vĩnh Long. Ông ở lại Trà Vinh với lý 
do Trà Vinh nghèo điện. Thời điểm 
đó, điện chỉ mới về tới trung tâm 

huyện, thị xã, các xã gần như “trắng 
điện”, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lúc 
bấy giờ chỉ vẻn vẹn 8,6%.

qua gần 30 năm Trà Vinh được tái 
lập, và cũng hơn chừng ấy, cả cuộc 
đời ông gắn bó với ngành Điện. 
Ông thật sự phấn khởi và xúc động 
khi chứng kiến sự phát triển ngoạn 
mục của EVN SPC nói chung, của Trà 
Vinh nói riêng trong thời gian qua. 
Từ một hệ thống điện với quy mô 
nhỏ bé, đến nay, hệ thống nguồn 
và lưới điện của EVN đã phát triển 
mạnh mẽ, tỏa khắp đất nước. Từ chỗ 
thiếu điện, phải cắt điện luân phiên, 
đến nay ngành Điện đã cung cấp đủ 
điện phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước và nhiều năm liền 
có dự phòng. Đối với Trà Vinh, nếu 
như năm 1992 (thời điểm Trà Vinh 
tái lập), “tài sản” điện gần như không 
có gì, thì đến nay, Trà Vinh hiện có 
2.681 km đường dây trung thế; 
4.844 km đường dây hạ thế và 5.499 

     Cả đời đeo đuổi hoài bão 

“đưa điện Về Vùng  
   đồng bào khmEr”

Ông Trang Văn Để, nguyên Giám đốc Chi 
nhánh điện thành phố Trà Vinh, nguyên Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Trà 
Vinh.

Ông Trang Văn Để là người con của quê hương Trà Vinh - một 
trong những tỉnh nghèo của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 
có hơn 30% là đồng bào Khmer. Hơn 30 năm vinh dự “là người 
con” của ngành Điện, dù ở cương vị nào, ông Trang Văn Để luôn 
ôm ấp hoài bão đưa điện về vùng đồng bào Khmer. Bởi có điện, 
cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân mới phát triển.
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trạm biến thế (tổng dung lượng 
437.470kVA), tỷ lệ hộ sử dụng điện 
toàn tỉnh đạt 98,88%. Đặc biệt, mặc 
dù đã nghỉ hưu, nhưng ông rất vui 
mừng khi được biết: Công ty Ðiện 
lực Trà Vinh đã triển khai thành công 
Dự án “Cung cấp điện cho các hộ 
dân chưa có điện, chủ yếu là đồng 
bào Khmer”. Đây là dự án tạo chuyển 
biến mạnh mẽ trong đời sống, sinh 
hoạt của đồng bào Khmer Trà Vinh. 
Dự án đã đầu tư xây dựng và lắp 
đặt công tơ điện cho 34.926 hộ dân 
chưa có điện của 85 xã, thuộc 07 
huyện trong tỉnh, tổng kinh phí đầu 
tư hơn 469,7 tỷ đồng. Điện về không 
chỉ giúp nhân dân có điều kiện tăng 
gia sản xuất mà còn mở mang kiến 
thức nhờ nắm bắt thông tin, hiểu 
thêm những chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Và dù chưa thể vươn lên giàu có 
trong một sớm một chiều, nhưng 
hiện nay, với đồng bào Khmer vùng 
dự án, ai cũng phấn khởi, trong 
niềm vui mà ánh sáng điện mang về. 
Người người thoát nghèo, nhà nhà 
vươn lên khá - Đó là hiện hữu của 
nông thôn Trà Vinh, nhất là trong 
vùng đồng bào Khmer Trà Vinh. 

Ngày nay, tuy đã nghỉ hưu, 
nhưng khi trao đổi cùng chúng tôi, 
ông chia sẻ: “Tôi đặc biệt ấn tượng 
và tâm đắc nhất là sự chuyển biến 
về ý thức, phong cách phục vụ tận 
tâm, chuyên nghiệp, hiện đại của 
CBCNV ngành Điện những năm 
gần đây. EVN đã thực sự coi khách 
hàng làm trung tâm trong mọi 
hoạt động. Để có được thành quả 

này, phải kể đến vai trò rất lớn của 
lãnh đạo EVN trong việc thay đổi tư 
duy, nhận thức, tích cực áp dụng 
khoa học kỹ thuật mới vào hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, 
khách hàng sử dụng điện đã công 
nhận, ngành Điện đã thực sự là một 
ngành phục vụ.”

Ông Trang Văn Để luôn tự hào 
và vinh dự vì được làm “một người 
con của ngành Điện”. Ông tự hào 
vì mình đã đóng góp được phần 
nào công sức trong quá trình đưa 
lưới điện về vùng đồng bào Khmer 
Trà Vinh. Bởi theo ông “Là người 
con Trà Vinh, nơi có 3 dân tộc đời 
đời gắn bó keo sơn “Kinh – Khmer 
- Hoa”. Và, có lẽ còn biết bao điều 
phải tiếp tục làm, mong rằng thế hệ 
tiếp theo sẽ  đem hết sức mình để 
cống hiến cho sự nghiệp phát triển 
chung của ngành Điện. Đặc biệt là 
tiếp thu ứng dụng công nghệ 4.0 
trên lĩnh vực điện lực, góp phần 
cùng với Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Trà Vinh hoàn thành các 
chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ đề 
ra”, cũng như các chỉ tiêu trọng yếu 
của ngành Điện đề ra – Ông Trang 
Văn Để chia sẻ. n

tháng 05/1992, trà vinh được tái lập từ tỉnh Cửu 
Long thành 2 tỉnh trà vinh và vĩnh Long. Một lần 

nữa, ông trang văn Để quyết định ở lại trà vinh, dù 
ngành Điện “mở cửa” đón cán bộ trong ngành về 
lại vĩnh Long. Ông ở lại trà vinh với lý do trà vinh 

nghèo điện. thời điểm đó, điện chỉ mới về tới trung 
tâm huyện, thị xã, các xã gần như “trắng điện”, tỷ lệ 

hộ dân sử dụng điện lúc bấy giờ chỉ vẻn vẹn 8,6%.

Điện về giúp đồng bào Khmer tăng gia sản xuất.
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Hơn 20 năm công tác trong ngành Điện, ở vị 
trí nào chị Vũ Thị Hương cũng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của mình. Trong quá trình làm việc, 
chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với 

công việc, gương mẫu, sáng tạo, chủ động tham mưu đề 
xuất các giải pháp đảm bảo đúng thời gian và đạt hiệu 
quả cao. Đặc biệt, năm 2016 chị cùng đồng nghiệp có 
sáng kiến được đánh giá cao. Đó là giải pháp tăng cường 
thực hiện chương trình 5S, mang lại hiệu quả khi tiết kiệm 
thời gian và chi phí để thực hiện tốt kế hoạch 5S. 

   Ngoài công tác chuyên môn, chị còn tích cực vận 
động đoàn viên công đoàn công ty, chị em phụ nữ tham 
gia sôi nổi vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động xã hội và các phong 
trào khác do công đoàn ngành, công đoàn Công ty phát 
động. Với sự nỗ lực, khẳng định mình trong công tác, chị 
đã được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến và tín 
nhiệm bầu  vào uỷ viên BTV Công đoàn - uỷ viên Ban 
VSTBPN - Trưởng Ban nữ công Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện có 755 CNVC LĐ, trong 
đó lao động nữ chiếm 23%. Với vai trò Trưởng Ban nữ 
công, chị Hương luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng 
của các chị em; từ đó tham mưu cho Ban lãnh đạo, 
công đoàn đề ra những chủ trương đúng, những biện 

pháp tích cực trong việc bố trí sử dụng lao động nữ, 
chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị em, 
tổ chức thăm hỏi kịp thời các gia đình nữ có hoàn cảnh 
khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Đồng thời, mong 
muốn chị em có sân chơi bổ ích, chị đã phối hợp chặt 
chẽ với các đoàn thể tổ chức các ngày lễ kỷ niệm như: 
Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, 
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… bằng nhiều hình thức 
khác nhau như: Mít tinh kỷ niệm, nói chuyện chuyên đề 
(2016); Hội thi cắm hoa Nghệ thuật (2017); Hội thi “ Phụ 
nữ đảm đang - Thanh lịch” (2018); Giải bóng chuyền hơi 
(2019)... qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo khí thế 
thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn 
thành chức trách “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

   Như một người chị cả trong gia đình, không chỉ làm 
tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Hương còn làm tốt vai 
trò trong việc triển khai hiệu quả hoạt động nữ công, 
công đoàn. Chính chị đã tạo nên những điều khác biệt 
để đưa lại cho tập thể nữ công PC Hà Tĩnh những thành 
tích tiêu biểu, được Tổng công ty Điện lực miền Bắc khen 
tặng. Chị Nguyễn Thị Cảnh (công nhân Điện lực Kỳ Anh 
– PC Hà Tĩnh) cho biết thêm: “Mọi người đều yêu quý và 
nể phục chị Hương, không chỉ trong công việc mà còn 
tình cảm đối với đồng nghiệp trong cơ quan. Chuyện 
vui chuyện buồn của các anh, chị, em cơ quan đều được 
chị quan tâm động viên hết mực”. Có thể nói rằng chị 
Hương như vai trò “giữ lửa”, tạo sự gắn kết để từ đó lan 
tỏa những yêu thương không chỉ với chị em mà còn 
với CBCNV trong toàn đơn vị, góp phần tạo dựng nên 
những động lực quan trọng để cùng hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ cấp trên giao.

  Ghi nhận sự cống hiến đó, nhiều năm liền chị Hương 
được nhận Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc về chuyên đề “ Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà”. Bằng khen của Liên đoàn Lao động 
tỉnh Hà Tĩnh về “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”… Và 
mới đây nhất chị vinh dự là một trong 65 cán bộ nữ công 
tiêu biểu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen tặng. 
Với những thành tích đạt được, chị Hương xứng đáng là 
tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo. n

Người giữ lửa           yêu thương

Chị Vũ Thị Hương trong Lễ biểu dương Cán bộ nữ công tiêu biểu năm 
2019.

Nhắc đến chị Vũ Thị Hương - Trưởng 
Ban nữ công Công ty Điện lực Hà Tĩnh, 
mọi người vẫn gọi bằng cái tên thân 
thiết “Người giữ lửa yêu thương”. 
=  hồng nhung – PC Hà Tĩnh
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gương sáng  tiêu biểu



  29

Hội nghị có sự tham gia 
của lãnh đạo Công 
đoàn 9 tổng công ty, 
tập đoàn gồm: Công 

đoàn Điện lực Việt Nam (Khối 
trưởng), Công đoàn Dầu khí Việt 
Nam (Khối phó), Công đoàn Hàng 
hải Việt Nam, Công đoàn Công 
nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, Công 
đoàn Caosu Việt Nam, Công đoàn 
Hàng không Việt Nam, Công đoàn 
Than khoáng sản Việt Nam, Công 
đoàn Đường sắt Việt Nam, Công 
đoàn Dệt May Việt Nam.

Tại Hội nghị, ông Khuất quang 
Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực 
Việt Nam, khối trưởng Khối thi đua 
cho biết, năm 2019, Công đoàn 
Điện lực Việt Nam đã không ngừng 
đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động của tổ chức Công 
đoàn. Các hoạt động nổi bật như: 
Phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam tổ chức thành công Hội 
nghị Người lao động cấp Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam và ký thỏa ước 
lao động tập thể (TưLĐTT) cấp Tập 

đoàn - đây được coi là TưLĐTT đầu 
tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
Trong TưLĐTT có 35 điểm có lợi cho 
người lao động so với luật định. 
Công đoàn Điện lực Việt Nam đã 
phát động nhiều phong trào thi đua 
trên các công trình trọng điểm như 
phong trào thi đua liên kết Đường 
dây 500 kV mạch 3, phong trào thi 
đua trên các công trình Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 mở rộng đã vượt tiến độ 
71 ngày so với kế hoạch…

Ngoài ra, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam đã phối hợp cùng chuyên 
môn tổ chức thành công các chuỗi 
hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 
năm Ngày truyền thống Điện lực 
Việt Nam (21.12.1954-21.12.2019) 
với 11 nội dung. Các cấp công đoàn 
đã tổ chức nhiều hoạt động chăm 
lo đến đời sống tinh thần cho người 
lao động thông qua việc tổ chức hội 
diễn văn nghệ quần chúng, hội thao 
và các giải giao hữu thể thao quần 
chúng từ cấp cơ sở đến cấp Tập 
đoàn.

Năm 2019, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam cũng đã hỗ trợ cho 3.597 

đoàn viên, người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn và bị thiệt hại do 
mưa lũ với tổng số tiền 13,7 tỉ đồng; 
hỗ trợ xây dựng 48 nhà “Mái ấm 
công đoàn” với số tiền 2,9 tỉ đồng và 
nhiều hoạt động thiết thực khác.

Cũng tại Hội nghị lần này, đại 
diện các công đoàn trong khối thi 
đua cũng đã nêu những hoạt động 
nổi bật trong hoạt động công đoàn 
của đơn vị mình. Trong đó, nhiều 
đơn vị đã rất nỗ lực vượt qua những 
khó khăn, thách thức đẩy mạnh các 
phong trào hướng về đoàn viên và 
người lao động tại cơ sở, tạo sức lan 
tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ người 
lao động. 

Kết luận tại Hội nghị, ông Khuất 
quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn 
Điện lực Việt Nam, Khối trưởng Khối 
thi đua năm 2019 đề nghị, Công 
đoàn trong các Khối cần bám sát 
Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn 
Việt Nam để xây dựng chương trình 
và kế hoạch hoạt động, tiếp tục phát 
huy vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo 
quyền, lợi ích chính đáng của đoàn 
viên, người lao động.n

công đoàn Trong khối Thi đua các TậP đoàn, Tổng công Ty: 

đánh giá, chấm điểm Thi đua năm 2019

Chiều 15.11, tại Hà Nội, 9 
Công đoàn trong Khối thi 

đua các tập đoàn, tổng 
công ty tổ chức Hội nghị 
đánh giá, chấm điểm và 

bình xét để làm căn cứ đề 
nghị Tổng LĐLĐVN tặng 
thưởng Cờ thi đua năm 
2019. Hội nghị do Công 

đoàn Điện lực Việt Nam - 
Khối trưởng Khối thi đua 

đăng cai tổ chức.
Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị.  

Ảnh: Đắc cường 
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= Lê duyên hải

văn hóa ngành điện

Bà Thái Thanh Thủy - 
Trưởng ban Tổ chức và 
Nhân sự (EVNNPT) cho 
biết: Trong năm 2018 và 

9 tháng đầu năm 2019, Tổng công 
ty đã hoàn thành tốt công tác triển 
khai văn hóa doanh nghiệp (VHDN) 
đúng yêu cầu, chỉ đạo của EVN và 
theo các kế hoạch đề ra. 100% lãnh 
đạo, cán bộ công nhân viên trong 
Tổng công ty đã kí cam kết thực 
hiện VHDN.

Tổng công ty đã ban hành kế 
hoạch thực hiện VHDN năm 2018 và 
2019. Theo đó, năm 2018 triển khai 
xây dựng tài liệu văn hóa EVNNPT, 
đào tạo cho lãnh đạo các đơn vị, 
đào tạo lực lượng giảng viên nội bộ 
và tuyên truyền Văn hóa EVNNPT; 

năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh tuyên 
truyền, thực thi VHDN trong Tổng 
công ty.

100% CBCNV được phổ biến các 
nội dung về tài liệu Văn hóa NPT 
thông qua các hình thức: Đưa tài liệu 
văn hoá NPT lên trang nội bộ của 
các đơn vị, đồng thời phát tài liệu 
dưới dạng sổ tay cho tất cả CBCNV. 
Một số đơn vị trong Tổng công ty 
như NPMB, CPMB đã xây dựng ngân 
hàng câu hỏi, phần mềm kiểm tra 
trắc nghiệm, và kiểm tra toàn thể 
CBCNV trên máy tính; tuyên truyền, 
vận động tất cả CBCNV tham gia 
fanpage facebook của Tổng công ty.

Chính quyền phối hợp với Công 
đoàn tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, thể hiện văn hóa EVNNPT 

như: Tổ chức thăm hỏi Mẹ Việt Nam 
Anh hùng nhân dịp Tết Kỷ Hợi; 
Lãnh đạo Công ty đã tổ chức các 
chuyến đi thăm hỏi, tặng quà cho 
các Đội đường dây và Trạm biến áp; 
tổ chức các hoạt động thể dục thể 
thao nâng cao sức khỏe cho CBCNV; 
dâng hương nhằm tri ân các anh 
hùng liệt sỹ...

Hàng tháng, các đơn vị đăng tải 
nhiều bài viết và hình ảnh về văn 
hóa EVNNPT lên websites chính 
của Tổng công ty trong chuyên 
mục “Văn hóa doanh nghiệp”, phản 
ánh các hành vi ứng xử văn hóa 
đúng hoặc chưa đúng tại cơ quan 
Tổng công ty và các đơn vị, nhằm 
xây dựng nhận thức, thay đổi thói 
quen trong ứng xử giao tiếp. Cùng 

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) tổ chức Hội thảo về các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT.

EVnnpT chú Trọng xây dựng 
Văn hóa doanh nghiệp
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với đó, việc thực thi tạo thói quen 
ứng xử văn hoá được EVNNPT đặc 
biệt quan tâm, Lãnh đạo Tổng công 
ty đã luôn quan tâm đến công tác 
tuyên truyền, quán triệt những giá 
trị tinh thần cốt lõi trong văn hoá 
EVN đến từng người lao động trong 
quá trình làm việc, cống hiến cho 
EVN và Tổng công ty.

Tổng công ty hướng tới xây dựng 
môi trường làm việc thân thiện, đảm 
bảo tính công bằng và minh bạch; 
xây dựng đội ngũ CBCNV của đơn vị 
giỏi chuyên môn, phong cách, lề lối 
làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, 
hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, 
lịch sự mang lại sự hài lòng cho đối 
tác và khách hàng; xây dựng thành 
công hình ảnh NPT và đơn vị trở 
thành một đối tác tin cậy, thân thiện.

Tổng công ty đã thực hiện trang 
bị đầy đủ trang phục công sở cho 
CBCNV hàng năm theo kế hoạch 
và được CBCNV tự giác, nghiêm túc 
thực hiện việc mặc đồng phục vào 
các ngày thứ hai, thứ sáu hàng tuần 
và các dịp tổ chức đại hội, hội nghị, 
hội thảo… theo quy định. 

Để văn hóa EVNNPT thực sự 
“sống” trong lòng mỗi CBCNV, 
trong thời gian tới, Tổng công 
ty chia nhỏ mục tiêu theo từng 
năm và xây dựng chương trình 
hành động để đạt mục tiêu đó. 
Đẩy mạnh việc áp dụng văn hóa 
EVNNPT thông qua việc cụ thể hóa 
thành các chính sách, quy chế quản 
lý nội bộ của Tổng công ty; truyền 
thông tạo nhận thức nảy sinh sự 
tin tưởng và hành động theo văn 

hóa EVNNPT. Phát huy vai trò của 
tuyên truyền viên và truyền thông 
trong thực hiện văn hóa EVNNPT; 
chú trọng công tác quản lý các loại 
hình thông tin trên mạng internet 
để định hướng tư tưởng và thẩm 
mỹ cho cán bộ công nhân viên 
EVNNPT; đa dạng hóa các hình thức 
tuyên truyền.

Đẩy mạnh đào tạo về văn hóa 
EVNNPT cho toàn thể CBCNV trong 
EVNNPT, sử dụng đội ngũ tuyên 
truyền viên, báo cáo viên nội bộ 
trong các đơn vị để triển khai công 
tác này. Gắn chặt công tác thực hiện 
văn hóa doanh nghiệp EVNNPT với 
quá trình thực hiện nhiệm vụ công 
tác, các hoạt động quản lý vận hành 
và đầu tư phát triển hệ thống truyền 
tải điện quốc gia. Đảm bảo văn hóa 
EVNNPT thực sự là nền tảng trong 
quá trình phát triển của EVNNPT.

Tăng cường kiểm tra việc thực 
hiện văn hóa doanh nghiệp tại các 
đơn vị, đưa ra những đánh giá, xác 
định những rào cản ảnh hưởng tới 
việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp 
tại EVNNPT và giải pháp xử lý. n

Ông Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, các thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, Công đoàn EVNNPT và lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc tham dự Hội thảo.

tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 6 tham luận 
đến từ Công ty truyền tải điện 1,2,3,4, Ban QLDA Điện 
miền trung và Ban truyền thông (EvnnPt). Các tham 

luận đã được lãnh đạo EvnnPt, các chuyên gia văn hóa 
doanh nghiệp, các đại biểu tham dự hội thảo cùng phân 

tích, góp ý để các đơn vị triển khai tốt hơn. 
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Hàng chục triệu CBCNV 
được đào tạo trong nước 
và nước ngoài về làm việc. 
Vừa xây dựng, vừa thi công 

lắp đặt máy móc, đưa vào vận hành kịp 
thời phục vụ sản xuất, xây dựng miền 
Bắc Xã hội Chủ nghĩa và chuẩn bị chiến 
đấu chống chiến tranh phá hoại của Đế 
quốc Mỹ như Bộ Chính trị và Bác Hồ đã 
nhận định.

Trong hàng triệu CBCNV ngành Điện 
làm việc vất vả đêm ngày, có sự đóng 
góp không nhỏ của chị em nữ công 
ngành Điện khắp các Nhà máy nhiệt 
điện. Từ phục vụ văn phòng, lao động 
trí óc, làm việc vất vả độc hại trong ca 
kíp, trực bơm tiếp nước tua-bin, trực 
vận hành nhà dầu, trực khử khí, vận 
hành máy nghiền than, đẩy xỉ, cho đến 
trực băng tải vận hành than đưa vào lò 
phát điện... Công việc tuy vất vả trực 
ngày rồi lại trực đêm nhưng chị em luôn 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, không thua kém anh em nam giới. 
Đồng thời, các chị cũng luôn dũng cảm 
trong chiến đấu chống chiến tranh phá 
hoại của Đế quốc Mỹ.

Điển hình chính là trận đánh đầu 
tiên vào chiều ngày 22/12/1965, Đế 
quốc Mỹ đã thả hàng trăm quả bom 
vào Nhà máy điện Uông Bí. Cán bộ của 
Nhà máy đã chiến đấu ngoan cường để 
bảo vệ nhưng bom vẫn phá hủy một số 

bộ phận của Nhà máy, làm mất điện 
hoàn toàn khu vực, bụi than mù mịt cả 
một vùng trời Uông Bí. Trận đấu ấy có 
hai đồng chí bảo vệ Nhà máy đã anh 
dũng hy sinh. Trong đó, có một nữ 
công nhân vận hành ngày hôm đó. Đó 
là “bông hoa hồng” Đỗ Thị Hiền, công 
tác tại vị trí nhà dầu - độc lập so với các 
vị trí sản xuất khác. Xung quanh nhà 
dầu bom nổ vang trời, trong nhà dầu 
tối đen. Sau đó, trưởng kíp vận hành 
và đồng đội đi tìm, thấy chị Hiền vẫn 
hiên ngang mang súng trên vai, giữ Nhà 
dầu để bảo vệ nguồn dầu cho Nhà máy. 
Tính chiến đấu gan dạ, dũng cảm của 
chị Hiền đã được ghi nhận bằng Huy 
hiệu của Bác Hồ khen tặng.

Một bông hoa khác mà tác giả bài 
viết muốn nhắc đến, đó là liệt sỹ Trần 
Thị Hằng - Trực băng tải đưa than vào 
vận hành lò. Đó là vào khoảng 9 đến 
10 giờ đêm ngày 18/4/1966, Đế quốc 
Mỹ lại điên cuồng vào đánh phá nhà 
máy trong đêm và đánh sập băng tải 
than, Nhà máy bị mất điện hoàn toàn. 
Khói đen, bụi than mù mịt bao phủ cả 
trời đêm. Chị Hằng bị băng tải sập đè 
lên người. Khi mọi người đi tìm kiếm, 
chỉ nghe thấy tiếng rên của chị nhưng 
không thể tiếp cận để cứu được. Chị đã 
hy sinh anh dũng khi chưa kịp ăn bữa 
ăn bồi dưỡng độc hại, chưa kịp về cho 
con nhỏ bú buổi tối. Dòng sữa ngọt của 

chị đã hòa quyện vào bụi than của Nhà 
máy. Lúc bấy giờ, tôi cũng đang nuôi 
con nhỏ. Đêm đó, tôi mang sữa đến 
cho đứa trẻ vừa mất mẹ, nhìn cháu bú 
ngon lành mà lòng quặn thắt, không kìm 
được nước mắt xót thương cho người 
đồng nghiệp, đồng chí đã hy sinh trong 
bom đạn của kẻ thù. Ngày hôm sau, tôi 
cùng bố cháu theo xe cơ quan đưa cháu 
về quê ngoại tại Đông Triều. Rồi từ đây 
cháu uống nước cơm, cháo loãng mà 
lớn lên trong vòng tay của bà và các dì. 
Và cũng từ đó, cháu mất đi dòng sữa, 
mất đi hơi ấm của mẹ mãi mãi.

Hai bông hoa đã hy sinh ấy là những 
điển hình của vườn hoa đẹp hơn 100 
chị em nữ CBCNV của Nhà máy Nhiệt 
điện Uông Bí một thời oanh liệt, lao 
động quên mình trong sản xuất. Cả 
một thời tuổi trẻ, thanh xuân, các chị 
em đã phục vụ cho dòng điện an toàn, 
góp phần đánh giặc Mỹ xâm lược trong 
thế kỷ 20. Cũng từ những đóng góp đó, 
Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí được Nhà 
nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng 
trong chiến đấu và sản xuất. 

Chiến tranh đã lùi xa, câu chuyện 
cũng đã qua hơn nửa thế kỷ. Nhưng 
những ký ức của một thời tuổi trẻ, làm 
việc cùng đồng đội trong gian khổ, khó 
khăn cùng đồng đội chia ngọt xẻ bùi 
không bao giờ quên trong tâm trí của 
một đời người. n

nữ Công nhân anh hùng 

hy Sinh Vì dòng điện 
Đó là tấm gương hy sinh của chị Đỗ Thị Hiền và Trần Thị Hằng tại 
Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí sẽ không thể quên trong ký ức của 
những người lao động hôm nay. 

= nguyễn Thị Phương dung - Nguyên Trưởng ban Nữ công         
        Nhà máy nhiệt điện Uông Bí (từ 1964 đến 1979)

Cho Tổ quốC
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Nét Xuân Văn Hóa
Chúng tôi đi khi nơi ấy vào xuân
Với sứ mệnh vươn lên hàng đầu Châu Á
Theo đường dây Bắc Nam qua 14 tỉnh, dòng điện âm thầm nhưng  hối hả 
Truyền niềm tin từ miền núi cao xuống  khắp đồng bằng  
Ánh xuân nồng theo chiếc nón chúng tôi mang…

Dọc đường dây sáng hôm nay cũng ngập cờ đỏ sao vàng
Hơn hai mươi năm chúng tôi theo đường dây lòng vui như đi hội
Leo lên cao cơn gió xuân vờn thổi 
Từ Lạng Sơn ngoài kia thổi đến tận Cà Mau 

Hơn hai mươi năm qua, giờ đóng điện vẫn nôn nao
Hành khúc Truyền tải điện Việt Nam vang theo đường dây chảy tràn như thác 
Đem điện đến khu công nghiệp trong này từ suối nguồn ngoài kia bát ngát
Chúng tôi vui làm sao ! Gần bốn nghìn hai trăm tỷ kí-lô-oát một năm!
 
Sài Gòn ơi! Sáng nay có biết nắng ghé qua đường dây năm trăm!
Ở chốt xa Bình Phước mưa thấm vào nỗi nhớ
Để chúng tôi leo lên cao chênh vênh từng hơi thở
Nhìn non sông thấm đẫm một mùa xuân

Hơn hai mươi năm lời hứa vẫn mãi ngân
Thống nhất, hòa bình, dựng xây , bảo vệ 
Để Biển Đông của ta ngoài kia sóng luôn xanh như thế
Để Trường Sơn trong này luôn rực rỡ vạn loài hoa 

Chúng tôi kéo dây về tít những nẻo xa
Qua đồi vắng, qua sông sâu lặng ngắt  
Leo lên đỉnh trụ cao thường thoảng nghe réo rắt
Như lời cha ông từ lịch sử gọi về

Chân bước lên, tim ngân mãi lời thề
Vượt gian khó, Lính Truyền Tải Điện của EVN quyết dựng xây đất nước
Cờ đỏ trên tuyến hôm nay luôn như cờ hai mươi năm về trước
Truyền tải điện xuyên Bắc Nam để dòng điện chảy không ngừng.

Võ Tấn cường (Công ty Truyền Tải Điện 4)



34

Tiêu điểm
tháng 11/2019

= ngọc Tuấn

    Trao giải CuộC Thi ảnh nghệ ThuậT

“EVn - 65 năm đồng hành cùng đấT nước”
Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh và trao thưởng 
cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi ảnh nghệ thuật "EVN - 65 năm đồng 
hành cùng đất nước” ngày 07/11, tại Hà Nội. Các tác phẩm nhiếp ảnh đoạt 
giải, cũng như được trưng bày tại triển lãm đã phản ánh chân thực chân 
dung người lao động ngành Điện trong sản xuất, kinh doanh, nêu bật được 
các giá trị cốt lõi, những cam kết của EVN với cộng đồng xã hội.

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật "EVN - 65 
năm đồng hành cùng đất nước".

Tác giả Nguyễn Mạnh Hà (đứng giữa) nhận giải Vàng của cuộc thi.

KếT quả cuộc Thi ảnh  
nghệ ThuậT “EVn - 65 năm  

Đồng hành cùng ĐấT nước”:

= 1 giải Vàng: 
Tác phẩm “Trên không” của tác giả 

nguyễn mạnh hà (Đồng Nai) 

=2 giải Bạc:
+ “Đảo Bình Ba” - tác giả huỳnh 

Văn Truyền (Đà Nẵng)
+ “Vàng trắng quê hương” - tác giả 

Lê hồng hà (Hà Nội)

=3 giải Đồng: 
+ “Sừng sững trên biển mây đồng 

bằng” - tác giả dương Vĩnh Tuyên 
(Trà Vinh)

+ “Bản mới Quỳnh Phiêng” - tác giả 
Phan Văn cần (Hà Nội)

+ “Tuổi trẻ EVN năm nay làm chủ 
kỹ thuật dòng điện” - tác giả nguyễn 
ViếT Bình (TP. Hồ Chí Minh) 

2 tác giả đạt giải Bạc nhận giải thưởng.


