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BAÛN TIN PHAÙT HAØNH HAØNG THAÙNG - SOÁ 219 / THAÙNG 8 / 2019

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (bên phải) và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

NâNg cao hiệu quả hoạt độNg 

truyền thông của tập đoàn

Chào mừng 74 năm CáCh mạng Tháng Tám và QuốC khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2019  
50 năm ThựC hiện Di ChúC Chủ TịCh hồ Chí minh (1969 - 2019)

Chào mừng 74 năm CáCh mạng Tháng Tám và QuốC khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2019  
50 năm ThựC hiện Di ChúC Chủ TịCh hồ Chí minh (1969 - 2019)
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Tiêu điểm
tháng 8/2019

Trong số này

Ảnh bìa 1: Ðắc Cường

Tröôûng Ban Bieân taäp
KHUAÁT QUANG MAÄU 
Chuû tòch Coâng ñoaøn Ñieän löïc vieät nam 

Phoù Ban Bieân taäp:
Ñoã Ñöùc HUøNG - Phoù Chuû tòch  
Coâng ñoaøn Ñieän löïc vieät nam
NGUyeãN KiM THANH - Phoù Chuû tòch  
Coâng ñoaøn Ñieän löïc vieät nam
LöÔNG BAù THANH - Phoù Chuû tòch  
Coâng ñoaøn Ñieän löïc vieät nam

Thö kyù Ban Bieân taäp:
NGUyeãN THò BícH THAo  
Tröôûng ban Ban Tuyeân giaùo
NGUyeãN vAêN LöÔNG  
Phoù Ban Tuyeân giaùo
 
Ban Bieân taäp:
Löu Quang vinh - uoâng Quang huy - 
nguyeãn Thò Tuyeát - Ñinh Thò Thanh Bình -  
nguyeãn Thò Chieán - nguyeãn vaên Phöông - 
nguyeãn vaên huøng - nguyeãn Ñình vaân -  
nguyeãn Ñaéc Cöôøng - Traàn Thò hieàn -   
Traàn ngoïc nga - Traàn vaên Tuaán - Leâ ngoïc Duõng

Truï sôû: Taàng 22, Thaùp A, Toøa nhaø Evn
11 Cöûa Baéc, Ba Ñình, haø noäi
Ñieän thoaïi: 024.39362897
Fax: 024.39362896
Email: bantin_cd@evn.com.vn
bantincongdoandl@gmail.com
www.congdoandlvn.org.vn

Giaáy pheùp môùi caáp: soá 87/GP-XBBT ngaøy 
27/12/2018 cuûa Cuïc Baùo chí, Boä Thoâng tin vaø 
Truyeàn thoâng
In taïi:  Coâng ty CP Ñaàu tö 
 vaø hôïp taùc quoác teá 

22-23

26-27

30-31

20-21

4-5 VấN đề - Sự kiệN: 

12-13 thực tiễN - kiNh Nghiệm:

tiếNg Nói đoàN ViêN  - Người lao độNg

Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao vai trò  
của công đoàn 

Hành trình sáng tạo từ tình yêu nghề

Khu tập thể công nhân lao động văn minh -  
Nơi gắn kết yêu thương

pháp luật - chế độ - chíNh Sách

gươNg SáNg  tiêu biểu 

VăN hóa NgàNh điệN

Những điểm mới và có lợi cho NLĐ trong Thỏa 
ước Lao động tập thể năm 2019 của Tập đoàn

Tấm lòng nhân ái của nữ công nhân  
truyền tải điện

Ngày hội Văn hóa EVN: Củng cố niềm tin  
để thực thi văn hóa tốt hơn
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= Bình Sơn

Tháng Tám bắt đầu bằng một thử thách sức mạnh của ngành Điện 
lực với cơn bão số 3 đổi hướng tiến thẳng vào các tỉnh miền Đông 
Bắc nước ta. Ngành Điện lập tức có động thái ứng phó kịp thời, đích 
thân Tổng Giám đốc EVN có mặt tại nơi cơn bão đổ bộ, động viên đội 
ngũ cán bộ, công nhân “trực chiến” nơi đây và kết quả đã thấy rõ 
khi việc khắc phục hậu quả của cơn bão được cập nhật hàng giờ.

bình luận - phân tíchTiêu điểm
tháng 8/2019

Rất đáNg tự hào

Trải qua một tháng Sáu 
với thời tiết khắc nghiệt 
và nạn cháy rừng, rồi 
tháng Bảy trong tiết 
Đại thử với nhu cầu 

dùng điện rất cao, ngành Điện đã đáp 
ứng một cách tốt nhất, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
của mình. Tháng Bảy cũng ghi những 
dấu ấn của ngành bằng những công 
trình rất có ý nghĩa thiết thực chào 
mừng 90 năm Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam.

Riêng với Công đoàn Điện lực Việt 
Nam, tháng Bảy còn có sự kiện đáng 
nhớ là việc tổ chức thành công Hội 
nghị đại biểu Người lao động công ty 
mẹ Tập đoàn năm 2019. Tại đây, bức 
tranh đời sống hoạt động công đoàn 
được tái hiện sinh động, phản ảnh 
toàn diện sự quan tâm, chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần đoàn viên, 
người lao động của lãnh đạo EVN và 
Công đoàn các đơn vị; tạo động lực 
trong lao động và sáng tạo. Tháng 
Bảy cũng là thời điểm các hoạt động 
“đền ơn, đáp nghĩa” được đẩy mạnh 
và ghi nhận những đóng góp tích cực 
của các cấp Công đoàn ngành Điện 

vào công tác an sinh xã hội, tri ân 
người có công, chăm lo đến các đối 
tượng chính sách trong phạm vi cả 
nước. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ 
riêng Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã chi đến hơn 41 tỷ đồng cho 
hoạt động chăm lo đời sống người 
lao động, giúp đỡ các hoàn cảnh khó 
khăn. Đây là việc làm thể hiện rõ sự 
quan tâm thiết thực, đầy hiệu quả đối 
với đội ngũ người lao động.

Những hoạt động mang yếu tố tinh 
thần, động viên và khuyến khích thi 
đua, lao động và sáng tạo là nguồn 
cổ vũ cũng như sự gắn kết đội ngũ 
cán bộ công nhân viên ngành Điện 
cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành 
tốt công việc của mình. Đó là việc tổ 
chức các hội nghị biểu dương người 
lao động, cán bộ nữ công tiêu biểu 
hoặc cán bộ công đoàn giỏi, tổ chức 
Cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu 
ngành Điện” hoặc sinh hoạt các câu 
lạc bộ thể dục, thể thao, văn nghệ,... 
làm cho đời sống tinh thần người lao 
động ngày thêm phong phú. Cuộc thi 
ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao 
động” năm 2019 cũng vừa khép lại với 
5 bức ảnh được chọn, phản ảnh đa 

chiều cuộc sống ngành Điện và góp 
phần tạo nên hình tượng người thợ 
điện của ngày hôm nay.

Tháng Tám lịch sử, mùa Thu Cách 
mạng và Quốc khánh nước CHXHCN 
Việt Nam. Các hoạt động của Công 
đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục bám 
sát Nghị quyết của Đảng, Tổng liên 
đoàn hướng về cơ sở, chăm lo cho 
người lao động. Đó là Lễ biểu dương 
Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu; Tổ 
chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về 
tài chính, về công tác cán bộ công 
đoàn; Tổ chức đoàn khảo sát đánh 
giá nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, vận động và thiết chế văn hóa 
thể thao tại các cơ sở; Gắn biển các 
công trình thi đua, trong đó có phát 
động thi đua Liên kết xây dựng công 
trình đường dây 500kV mạch 3… Tất 
cả những hoạt động đó cùng với nhiệt 
huyết cống hiến và sáng tạo của người 
lao động là cơ sở vững chắc để hoàn 
thành công việc trong những tháng 
còn lại của năm 2019, đánh dấu và 
khép lại một năm thắng lợi vào dịp 
kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống 
ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 
- 21/1/12/2019). n
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Tiêu điểm
tháng 8/2019

vấn đề - sự kiện

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 
(khóa XII) diễn ra ngày 28/7/2019 đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp 
hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bổ sung Đoàn Chủ tịch và bầu 
chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

đồNg chí NguyễN đìNh khaNg 
được bầu là chủ tịch tổNg liêN đoàN  
lao độNg Việt Nam Nhiệm kỳ 2018 - 2023

T heo đó, đồng chí 
Nguyễn Đình Khang, 
Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Đảng 
đoàn Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam đã được 100% 
các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 
dự Hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
nhiệm kỳ 2018 - 2023.  

Trước đó, ngày 05/7/2019, Văn 
phòng Trung Đảng có thông báo 

số 9979-CV/VPTƯ về ý kiến của 
Bộ Chính trị về việc điều động và 
chỉ định đồng chí Bùi Văn Cường, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ 
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, để tham 
gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk 
nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bộ Chính trị cũng điều động và chỉ 
định đồng chí Nguyễn Đình Khang, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam thôi 
tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà 
Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, để giữ 
chức Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu 
để bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 
2018 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang sinh 
ngày 23.5.1967; quê quán: Thuận 
Thành, Bắc Ninh; thạc sỹ Quản lý kinh 
tế; lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí 
Nguyễn Đình Khang từng đảm nhiệm 
các chức vụ: Kế toán trưởng Công ty 
Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; Tổng 
Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần 
Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Hội đồng 
quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Phó Bí 
thư Đảng uỷ Tập đoàn; Phó Bí thư 
Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy 
Hà Giang, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Ủy 
viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2010 - 
2015; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 
XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 
2015 - 2020; Bí thư Đảng đoàn Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm 
kỳ 2018 - 2023.

Ban Tuyên giáo (Tổng hợp)

Đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương 
tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Khang. 



  3

= xuân tiến

Cuộc thi Sáng kiến vì cộng 
đồng là hoạt động cơ bản 
nằm trong Chương trình 
Sáng kiến vì cộng đồng 
được tổ chức thường kỳ 

hai năm một lần. Đây là lần thứ Ba liên 
tiếp kể từ lần đầu tổ chức phát động 
Chương trình Sáng kiến Vì cộng đồng, 
lần thứ Nhất vào năm 2015.

Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng  
nhằm tạo cơ hội để các tổ chức, cá 
nhân đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, dự 
án sáng tạo hỗ trợ cộng đồng, xóa đói, 
giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, góp phần xây dựng đất 
nước giàu mạnh, văn minh, đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đối tượng tham gia cuộc thi là các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, 
không giới hạn độ tuổi, có ý tưởng sáng 
tạo cho các hoạt động mang ảnh hưởng 
tích cực tới cộng đồng. Mỗi cá nhân, 
đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều dự 
án dự thi. Tiêu chí đánh giá theo thang 
điểm 100, trong đó tính phát triển (10 
điểm), đối tượng tác động và kết quả 
mong đợi (20 điểm), tính sáng tạo (20 
điểm), tính khả thi (20 điểm), tính bền 
vững và khả năng nhân rộng (15 điểm), 
hiệu quả chi phí (10 điểm), năng lực 
của đơn vị triển khai (5 điểm).

Các dự án cần thể hiện được mong 
muốn, cam kết sẽ triển khai trong thực 
tế. Thời gian tiếp nhận bài dự thi từ 
tháng 8/2019 đến hết tháng 2/2020. 
Hội đồng cuộc thi là các nhà lãnh đạo, 
chuyên gia đại diện trong các lĩnh vực 
phát động cuộc thi sẽ chọn trao 4 giải 
gồm: Giải Nhất (50 triệu đồng), giải Nhì 
(35 triệu đồng), giải ba (25 triệu đồng), 
giải Khuyến khích (10 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi họp báo, PGS.TS 
Vũ Văn Hà - Phó Tổng biên tập Tạp chí 
Cộng sản cho biết, Cuộc thi này nhằm 
kết nối các sáng kiến khả thi với các 
doanh nghiệp, các tổ chức để hỗ trợ các 
sáng kiến áp dụng vào thực tiễn phục 
vụ cộng đồng. Qua đó, thúc đẩy và phát 
huy vai trò, đóng góp của quần chúng 
nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia 
các hoạt động phát triển cộng đồng, giải 
quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn 
hoá đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có 
trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng 
đóng góp vào sự phát triển bền vững 
chung của đất nước. Tuy nhiên, để khơi 
dậy được sáng tạo, khơi dậy đam mê và 
lan tỏa tinh thần này thì trách nhiệm của 
truyền thông và báo chí không hề nhỏ. 
PGS,TS Vũ Văn Hà cho rằng, để Cuộc 
thi này có giá trị, ý nghĩa thì vai trò của 
truyền thông và báo chí rất lớn.

Đại diện cho đơn vị đồng hành 
Cuộc thi, ông Võ Quang Lâm - Phó 
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam chia sẻ: Trong thời gian qua, song 
song với nhiệm vụ đảm bảo cung ứng 
đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, EVN rất chú trọng, 
quan tâm đến trách nhiệm xã hội, trong 
đó đặc biệt quan tâm đến những hoạt 
động vì cộng đồng. Chính vì vậy, EVN 
rất quan tâm đến Cuộc thi Sáng kiến 
vì cộng đồng do Tạp chí Cộng sản tổ 
chức, mong muốn có những sáng kiến 
thiết thực cho cộng đồng. Ngoài ra, 
EVN cũng mong muốn cộng đồng, cán 
bộ công nhân viên EVN có những sáng 
kiến, giải pháp đảm bảo điện, tiết kiệm 
điện... phục vụ đắc lực cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của EVN.

Được biết, tại cuộc thi lần thứ Hai 
(tổ chức năm 2018) có 12 sáng kiến 
trong tổng số gần 400 sáng kiến nộp 
hồ sơ. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam đạt 2 giải gồm: Sáng kiến “Cải 
tiến dàn quạt tạo oxy để tiết kiệm điện 
trong nuôi tôm”, của Tổng công ty Điện 
lực miền Nam giành giải Nhất và sáng 
kiến “Tuyên truyền bảo vệ môi trường 
nguồn nước và hành lang hồ chứa thủy 
điện” của Đoàn Thanh niên EVN đạt giải 
Khuyến khích. n

phát độNg cuộc thi SáNg kiếN 
Vì cộNg đồNg lầN thứ 3 Năm 2019
Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức họp báo phát 
động Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ Ba.

Ông Vũ Văn Hà - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi họp báo. Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu tại buổi họp báo.
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Tiêu điểm
tháng 8/2019

= kim Thái

vấn đề - sự kiện

T ham dự buổi làm việc 
còn có ông Trần Đình 
Nhân - Tổng giám 
đốc EVN, ông Nguyễn 
Hữu Tuấn - Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, đại 
diện lãnh đạo một số Ban chuyên 
môn của Tập đoàn.

Các điển hình tiên tiến
Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành đánh giá cao vai trò của Công 
đoàn trong việc góp phần cùng Tập 
đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
cung ứng đủ điện cho phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước trong năm 
2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Cùng 
với đó, Công đoàn đã phối hợp với 
chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động, 
phong trào thi đua lao động sản xuất, 
xây dựng văn hóa ngành Điện. Bên 
cạnh đó, công tác an sinh xã hội được 
Công đoàn thực hiện kịp thời, đáp ứng 
được tâm tư nguyện vọng của người 
lao động. 

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế của 

Công đoàn Điện lực Việt Nam trong thời 
gian qua, ông Dương Quang Thành cho 
biết: Đó là giáo dục chính trị tư tưởng 
gắn với nhiệm vụ chính trị mặc dù đã 
triển khai nhưng chưa được sâu rộng; 
phong trào phát huy sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật giúp nâng cao năng suất hiệu 
quả trong ngành còn hạn chế; việc phổ 
biến tuyên truyền để người lao động 
khác, đơn vị khác học tập chưa được 
sâu rộng nên những điển hình tiên tiến 
vẫn còn hạn chế.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang Thành đưa ra một số định 
hướng trong thời gian tới để Công đoàn 
Điện lực Việt Nam thực hiện. Trong đó, 
Công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền 
đến người lao động về những thách 
thức của Tập đoàn trong việc cung ứng 
điện do khó khăn về nguồn điện, nhiên 
liệu đầu vào; đầu tư xây dựng gặp khó 
khăn; bức tranh tài chính nhiều thách 
thức khi giá nhiên liệu đầu vào tăng, 
phải huy động nguồn nhiệt điện chạy 
dầu với sản lượng lớn, nước về hồ thủy 
điện thấp hơn trung bình nhiều năm... 

Ngoài ra, Công đoàn cần chủ động 

xây dựng chương trình, kế hoạch động 
viên kịp thời người lao động trong lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây 
dựng đảm bảo đủ điện cho phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. 

“Khi thay đổi mô hình tổ chức ở 
một số đơn vị, công đoàn cần làm việc 
với lãnh đạo với các đơn vị để nắm bắt 
được tâm tư, nguyện vọng của người 
lao động, tích cực cùng EVN đánh giá 
tổng kết mô hình tổ chức để tìm kiếm 
việc làm cho lực lượng lao động dôi 
dư do ứng dụng khoa học công nghệ”, 
ông Dương Quang Thành đề nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền

Tại buổi làm việc, Tổng giám 
đốc EVN Trần Đình Nhân, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu 
Tuấn đề nghị Công đoàn Điện lực Việt 
Nam tiếp tục tuyên truyền đến CBCNV 
các vấn đề về: Đảm bảo an toàn vệ 
sinh lao động, phòng chống cháy nổ; 
tăng cường phối hợp với chính quyền 
và Ban chuyên môn của Tập đoàn thực 

Đảng ủy Tập Đoàn: 

đáNh giá cao 
Vai tRò của côNg đoàN 
Tháng 7 vừa qua, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Công 
đoàn Điện lực Việt Nam. Ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì buổi làm việc.
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hiện tốt năm “Dân vận chính quyền”. 
Vận động và tổ chức cho đoàn viên, 
CBCNV triển khai ứng dụng khoa học 
công nghệ, đề xuất sáng kiến, kinh 
nghiệm ứng dụng trong thực tiễn sản 
xuất, kinh doanh trong Tập đoàn. Chú 
trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng 
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực trong thời gian tới. Phối hợp chính 
quyền các cấp tổng kết phong trào thi 
đua 65 năm truyền thống ngành Điện, 
đồng thời phát động phong trào thi đua 
mới trong năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đỗ Đức 
Hùng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt 
Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện 
lực Việt Nam cho biết: Năm 2018 và 
6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn 
đã phối hợp cùng chuyên môn, chăm 
lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên, công nhân, 
lao động. Đồng thời, thực hiện công 
tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ về 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, nhất là 
các nội dung có liên quan đến quyền 
lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn tổ chức các phong trào 
thi đua như: Phong trào thi đua hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ công tác theo 
Chỉ thị Liên tịch từng năm; phong trào 
thi đua lao động sáng tạo; các hoạt 
động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam và kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam.

Trong những tháng cuối năm, Công 
đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với 
chuyên môn, động viên CNVCLĐ nỗ 
lực lao động, sản xuất cung ứng điện ở 
mức cao nhất, phục vụ cho phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, sinh hoạt 
của nhân dân, là tiền đề để đảm bảo 
tiền lương, thu nhập cho NLĐ trong 
năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Tuyên truyền, phổ biến để toàn 
thể CNVCLĐ tham gia ủng hộ các chủ 
trương, đề án lớn của Tập đoàn; tiếp tục 
tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 
năm Ngày truyền thống ngành Điện lực 
Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019) 
và 90 năm Ngày thành lập Công đoàn 
Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Tham gia xây dựng các chế độ, 

chính sách có liên quan trực tiếp đến 
NLĐ. Tham gia sắp xếp lao động khi 
cổ phần hóa tại các đơn vị. Cùng với 
chuyên môn tuyên truyền vận động, giải 
quyết bức xúc phát sinh của NLĐ trong 
quá trình thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn 
theo chủ trương của Chính phủ.

Theo Phó Chủ tịch Đỗ Đức Hùng: 
Thời gian tới, Công đoàn tiếp tục 
phối hợp tổ chức chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. 
Thực hiện các hoạt động thăm hỏi, 
chăm lo NLĐ tại các đơn vị khó khăn, 
các công trình trọng điểm, làm tốt 
chương trình xây dựng nhà mái ấm 
công đoàn, các hoạt động an sinh xã 
hội… Tổng kết Cuộc thi viết “Gương 
sáng tiêu biểu ngành Điện”; lựa chọn 
và công bố Bài ca truyền thống 
ngành Điện; tổ chức gặp mặt cán bộ 
công đoàn tiêu biểu năm 2019. Phối 
hợp cùng chuyên môn kiểm tra Quy 
chế dân chủ cơ sở, kiểm tra công tác 
ATVSLĐ, công tác phòng chống thiên 
tai, phòng chống cháy nổ nhằm ngăn 
ngừa tai nạn lao động và giảm thiểu 
thiệt hại do lỗi chủ quan. n

Đoàn viên và người lao động trực tiếp trên các công trình trọng điểm đảm bảo điện cho đất nước luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các đồng chí Lãnh đạo 
Đảng ủy Tập đoàn cũng như lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn các đơn vị trực thuộc.
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Tiêu điểm
tháng 8/2019

= Lương nguyên

vấn đề - sự kiện

Hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ kế hoạch đề ra 

Báo cáo kết quả sản xuất - kinh 
doanh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 
2019, Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm cho biết, toàn Tập đoàn 
nói chung và Công ty mẹ EVN nói riêng 
đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế 
hoạch đề ra, đảm bảo cung ứng điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh 
hoạt của nhân dân, sản lượng điện 
thương phẩm vượt kế hoạch giao.                   

Chất lượng phục vụ khách hàng 
của EVN tiếp tục chuyển biến tốt, chỉ 
số tiếp cận điện năng có bước đột phá, 
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia. EVN cũng hoàn thành vượt kế 
hoạch các chỉ tiêu tổn thất điện năng, 
năng suất lao động, độ tin cậy cung 
cấp điện, điều hành hệ thống điện an 
toàn, ổn định. Trong năm 2018, tại Tập 
đoàn đã bố trí phòng tiếp công dân, xây 
dựng Nội quy tiếp công dân, phân công 
cán bộ tiếp công dân theo quy định 
Luật Tiếp công dân và Quy định tổ chức 
và hoạt động thanh tra trong Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, người đứng đầu đơn vị 
đã có sự quan tâm, chỉ đạo, tăng cường 
công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí bộ phận, 
đội ngũ cán bộ thường xuyên theo dõi, 

nắm bắt và đảm bảo giải quyết chế độ 
cho người lao động theo quy định.

Về tình hình thực hiện chế độ, chính 
sách và tình hình tổ chức Hội nghị Người 
lao động tại các đơn vị trực thuộc, Phó 
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam 
Đỗ Đức Hùng cho biết: "Đến trước Hội 
nghị ngày hôm nay đã có 17/18 đơn 
vị tổ chức hội nghị đảm bảo thời gian 
theo yêu cầu (Ban QLDA Điện 2 do mới 
thành lập chưa tổ chức Hội nghị người 
lao động). Hội nghị người lao động tại 
các đơn vị đã thể hiện tinh thần dân chủ 
cao, thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến 
vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của đơn vị". 100% người lao động trong 

tổ chức thàNh côNg  
hội Nghị đại biểu  
Người lao độNg Năm 2019
Hội nghị Đại biểu Người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
năm 2019 với sự tham dự của 243 đại biểu vừa diễn ra chiều ngày 
02/8, tại Hà Nội. Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công 
đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu đồng chủ trì Hội nghị.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (bên phải) và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu ký kết Thỏa ước lao động tập thể.
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Tập đoàn được bố trí đủ việc làm, chế 
độ tiền lương được đảm bảo, việc phân 
phối tiền lương được thực hiện theo quy 
chế đã ban hành. Công tác chăm lo 
phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng 
cao trình độ cho người lao động được 
EVN đặc biệt quan tâm.

Giải quyết thỏa đáng 
nguyện vọng  
của người lao động

Tại Hội nghị, các câu hỏi của người 
lao động đã được Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân trao đổi, đi đúng vào 
trọng tâm, tâm tư nguyện vọng của người 
lao động, xung quanh các nội dung như: 
Xây dựng, áp dụng chính sách, chế độ 
đặc thù tối đa, khác biệt đối với người 
lao động đến làm việc tại hải đảo, biên 
giới, vùng sâu, vùng xa; quan tâm, tìm 
biện pháp để người lao động Ban QLDA 
Điện 3 có việc làm thường xuyên; xem 
xét bổ sung định biên cho Công ty Nhiệt 
điện Thái Bình,...

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể 
Ban lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn 
Điện lực Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy 
Hiểu khẳng định: Với sự phối hợp, đồng 
hành chặt chẽ giữa chuyên môn và 
Công đoàn, EVN đã tạo sự gắn kết và 
phát huy sức mạnh tập thể để Tập đoàn 
hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Chính 
phủ giao phó, đồng thời chăm lo, đảm 
bảo tốt chế độ cho người lao động. 

Từ những kết quả đã đạt được, Phó 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam mong muốn EVN cần tiếp tục thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ tại các đơn 
vị, đặc biệt là công tác đối thoại định 
kỳ để giải quyết kịp thời những vướng 
mắc. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công 
tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng nguồn 
nhân lực có chất lượng để hoàn thành 
nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong giai 
đoạn tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh 
nghiệp,...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng 
tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân 
nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 07 thành 
viên và nhất trí thông qua, ký kết Thỏa 
ước lao động tập thể. n

- Tính đến 26/7/2019, Công ty mẹ EVN có 
tổng số lao động là 5.040 người; trong đó lao 
động nữ chiếm tỷ lệ 19%.

- Về trình độ đào tạo: 
+ Trình độ trên đại học: 642 người, chiếm 

tỷ lệ 12,43%; 
+ Trình độ đại học: 2.521 người, chiếm tỷ 

lệ 50%;
+ Trình độ cao đẳng: 312 người, chiếm tỷ 

lệ 6,2;
+ Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp: 1.279 

người, chiếm tỷ lệ 25,38%;
+ Trình độ lao động khác: 286 người, 

chiếm tỷ lệ 5,7%.

Đoàn Chủ tịch tham gia bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Thỏa ước lao động tập thể.  Ảnh: Đắc cường - ngọc tuấn
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Tiêu điểm
tháng 8/2019

Theo kế hoạch, nội dung 
tuyên truyền gồm: Tuyên 
truyền nội dung Di chúc, 
khẳng định ý nghĩa, giá 
trị lý luận và thực tiễn sâu 

sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản 
Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, 
bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 
sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát 
huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng 
thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý 
chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô 
cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với Tổ quốc và Nhân dân.

 Tôn vinh và tri ân sâu sắc công 
lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; 
khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng 
và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sáng mãi 
trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, 
soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. 
Tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, 
cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời 
biểu dương tập thể, cá nhân điển hình 
trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/

TƯ của Bộ Chính trị; phản ánh không khí 
phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và 
các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự 
kiện diễn ra tại Tập đoàn và các đơn vị.

Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu tăng 
cường tuyên truyền trên Tạp chí Điện 
lực, các báo, tạp chí, bản tin nội bộ của 
Tổng công ty/Công ty thuộc Tập đoàn, 
Trang thông tin điện tử của đơn vị về 

thành tựu của Đảng, đất nước qua 50 
năm thực hiện Di chúc của Bác, tuyên 
truyền về những gương tập thể, cá nhân, 
những mô hình hay, cách làm mới trong 
phong trào thi đua học tập và làm theo 
Bác tại Tập đoàn và đơn vị; tích cực 
tham gia hưởng ứng giải báo chí do cơ 
quan Trung ương tổ chức...

Ban tuyên giáo cĐ ĐLVn

50 năm ThựC hiện Di ChúC Chủ TịCh hồ Chí minh (1969 - 2019)

Đảng ủy Tập Đoàn Điện lựC việT nam:

phát độNg kế hoạch tuyêN tRuyềN  
50 Năm thực hiệN Di chúc bác hồ

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) ban hành 
Kế hoạch số 33-KH/DU 
ngày 06/6/2019 về việc 
triển khai tuyên truyền và 
tổ chức các hoạt động 50 
năm thực hiện Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 
- 2019) và kỷ niệm 50 
năm Ngày mất của Người 
(02/9/1969 - 02/9/2019).

118 Điểm cầu học tập chuyên Đề 50 năm  
thực hiện Di chúc chủ tịch hồ chí minh

ngày 14/8 tại hà nội, Đảng ủy tập đoàn Điện lực Việt nam đã tổ chức 
hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của chủ 
tịch hồ chí minh. hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 118 điểm cầu là 
các đơn vị trực thuộc EVn. giảng viên trực tiếp truyền đạt chuyên đề cho cán 
bộ đảng viên trong tập đoàn là gS.tS hoàng chí Bảo - nguyên phó chủ tịch 
thường trực hội đồng Lý luận trung ương.

theo gS.tS hoàng chí Bảo, công lao của chủ tịch hồ chí minh với dân 
tộc ta như non cao, biển rộng. người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình 
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự 
tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. tên tuổi và sự nghiệp 
của chủ tịch hồ chí minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong 
lòng mỗi chúng ta. người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một 
gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu đó là: tư tưởng, tấm gương đạo đức, 
phong cách hồ chí minh...
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=Đình thanh

NhỚ lời Di chúc
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Được nghe Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
và những lời tuyên thề 
của toàn Đảng, toàn 
dân ta do đồng chí Lê 

Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đọc tại Lễ truy điệu 
Bác Hồ tháng 9/1969 tại Ba Đình - Hà 
Nội, tất cả mọi người  không ai cầm 
được nước mắt. 

Trải qua bao gian khổ hy sinh, Bác 
Hồ kính yêu của chúng ta đã đưa sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác và cập bến vinh 
quang như ngày hôm nay. Hình ảnh của 
Bác là người cha, người anh được khắc 
sâu vào mảnh đất quê hương Việt Nam 
và mỗi trái tim của con người Việt Nam 
“Người là cha, là Bác là anh / Quả tim lớn 
lọc trăm dòng máu đỏ”(Tố Hữu). 

Hình ảnh của Bác hằn ghi trong tâm 
khảm của hàng trăm, hàng nghìn người 
con miền Nam trung dũng kiên cường, 
như một nguồn động viên cao cả, là 
niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối 
cùng của sự nghiệp cách mạng, tiếp lửa 
cho họ trên chặng đường cam go, đầy 
thử thách: “Con đếm được từng nhịp 
tim Bác đập/Dù hai miền còn giới tuyến 
ngăn đôi/Trong xà-lim trước lưỡi lê máy 
chém/Hàng vạn chúng con đã thấy Bác 
bên mình”(Con viết bài thơ dâng Bác-
Giang Nam).

Trong bài thơ “Di chúc của Người”, 
nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Di chúc 
Người viết cho ta, đâu phải vì Người /
Bác sợ khi Bác đi rồi, ta sẽ lạnh / Sợ 
ta đau, sợ ta rồi lơ đễnh, sợ ta quên / 

Người gửi lại một niềm tin /... Mắt rưng 
lệ, ta đọc Di chúc Người từng câu, từng 
chữ /Ngỡ như trước mắt, trên cao đâu 
đó, Bác nhìn!” Trong thơ Chế Lan Viên, 
Bác như bông hoa sen thơm ngát, như 
cây xanh tỏa bóng mát cho đời. Người ra 
đi, nhưng tình cảm, tư tưởng của Người 
vẫn còn mãi: “Bác vĩnh cửu muôn đời 
không thể mất / Người ở trong lăng và 
người ở ngoài lăng” (Trong lăng và ở 
bên ngoài).  

Tình yêu thương của Bác còn bao 
trùm cả vạn vật trong thiên nhiên. Tố 
Hữu đã so sánh sự hy sinh quên mình 
vì dân vì nước của Bác “như dòng sông 
chảy, nặng phù sa”: “Bác vẫn đi kia... 
giữa cánh đồng / Thăm từng ruộng lúa, 
hỏi từng bông / Ghé từng hợp tác, qua 
thôn xóm / Xem mấy trường tươi, mấy 
giếng trong...”. Hình ảnh Bác mãi luôn 
đồng hành với  người nông dân, công 
nhân, bộ đội: “Bác vẫn về kia... Những 
sớm trưa/ Hỏi lò than, xưởng máy, giàn 
tơ/ Hỏi anh hỏi chị công nhân ấy / Vàng 
ngọc thi đua được mấy giờ?”.... (Theo 
chân Bác)

Trong những ngày này, mỗi người 
dân Việt Nam đều nhớ về hình ảnh của 
Người: “Bác để tình thương cho chúng 
con/Một đời thanh bạch, chẳng vàng 
son/Mong manh áo vải hồn muôn 
trượng/Hơn tượng đồng phơi những lối 
mòn”…” (Bác ơi! - Tố Hữu). Ở Người, 
từ tư tưởng đến cách hành xử luôn toát 
lên tinh thần nhân văn sâu sắc. Điều đó 
được thể hiện trong suốt cuộc đời hoạt 
động và cả trong Di chúc mà Người để 
lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn 

nhân dân ta trước lúc đi xa. Bác “Như 
cánh chim không mỏi, bay khắp miền 
quê hương. Như cánh chim không mỏi, 
bay khắp trời Việt Nam” (Bác Hồ - một 
tình yêu bao la - Thuận Yến). Chúng ta 
thấy ở Người luôn thể hiện ý chí, niềm 
tin, tinh thần lạc quan cách mạng một 
cách sâu sắc. Cả cuộc đời “Tận tụy vì 
nước, vì dân, vì con người đã là đẹp. Mà 
tận tụy suốt đời thì đẹp vô cùng. Còn 
như suốt đời tận tụy vì nước, vì dân, 
vì con người, vì lý tưởng cao cả mà lại 
dám hy sinh, quên mình, thì duy chỉ 
có một số ít thánh nhân mới đạt được” 
(Trần Văn Giàu).

Nhân 100 ngày Bác mất, Hải Như 
viết “Một con người chủ nghĩa Mác 
sinh ra / Đẹp thế đó, ôi linh hồn của 
Đảng...” Trái tim nhà thơ dào dạt niềm 
ước muốn: “Xin Bác cứ tập bài quyền 
buổi sáng / Như mọi ngày trời mới rạng 
vầng đông” (Một con người chủ nghĩa 
Mác sinh ra). Vâng, chủ nghĩa Mác - Lê 
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi tươi 
xanh, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
cho hành động của Đảng và của Cách 
mạng Việt Nam. 50 năm thực hiện Di 
chúc của Bác Hồ (1969 - 2019), đọc lại 
những vần thơ viết về Người, chúng ta 
nguyện học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu,  xây 
dựng một nước Việt Nam hoà bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp cách mạng thế giới.

Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác 
Lên những tầng cao, thẳng cánh bay! 

(Theo Chân Bác - Thơ Tố Hữu)
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Tiêu điểm
tháng 8/2019

thực tiễn - kinh nghiệm

= kim Thái

Nghị quyết nhấn mạnh vai trò truyền thông nội bộ trong Tập đoàn.

Tăng cường lãnh đạo, định 
hướng của cấp ủy Đảng 
trong công tác truyền thông 

Trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi công 
tác truyền thông phải có sự đổi mới cả 
về nội dung, phương thức theo hướng 
chủ động, kịp thời, nhạy bén, toàn diện, 
hiệu quả hơn, Ban Chấp hành Đảng bộ 
EVN ban hành Nghị quyết nhằm tạo sự 
chuyển biến thực sự công tác truyền 
thông trong thời gian tới.

Để thực hiện Nghị quyết hiệu quả, 
cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị phải coi 
truyền thông là nhiệm vụ thường xuyên 
của tổ chức, đơn vị. Phân công đồng 
chí trong cấp uỷ trực tiếp lãnh đạo, 
theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác 
truyền thông của đơn vị; định kỳ hoặc 
đột xuất khi có vấn đề phát sinh phải 
kịp thời báo cáo cấp uỷ và người đứng 
đầu để có những quyết sách phù hợp, 
kịp thời, hiệu quả, đúng quy trình, quy 
định; đồng thời, phân tích, xem xét cho 
ý kiến và định hướng công tác truyền 
thông trong thời gian tiếp theo.

Người đứng đầu đơn vị trực tiếp chịu 
trách nhiệm chỉ đạo công tác truyền 
thông. Định kỳ, rà soát việc thực hiện 
kế hoạch công tác truyền thông, đối 
chiếu cập nhật, điều chỉnh theo thực 
tế diễn biến trong xã hội để kịp thời xử 
lý những vấn đề nẩy sinh. Trước mắt, 
Tập đoàn và các đơn vị thành viên rà 
soát xây dựng và cập nhật kế hoạch 
truyền thông năm hoàn thành trong 
tháng 8/2019.

NâNg cao hiệu quả hoạt độNg 
tRuyềN thôNg của tập đoàN
Đây là chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam  
trong Nghị quyết về công tác truyền thông của Tập đoàn trong tình hình mới.

Để THựC HiệN Hiệu quả NGHị quyếT,  
BaN CHấp HàNH ĐảNG Bộ EVN Giao:

- Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ 
trực thuộc, các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình 
hành động; kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai và tổ 
chức thực hiện Nghị quyết.

- Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn lãnh đạo, 
chỉ đạo các ban tham mưu, các đơn vị thành viên trong Tập 
đoàn xây dựng lộ trình tổng thể, kế hoạch dài hạn, trung hạn 
và hàng năm với những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu 
quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết.

- Ban Truyền thông Tập đoàn chủ trì, phối hợp với các ban 
chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc 
thực hiện Nghị quyết; định kỳ, hoặc đột xuất báo cáo Ban 
Thường vụ Đảng ủy các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, 
kiến nghị để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. 
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Cấp uỷ các cấp tiếp tục quán triệt 
ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng trong 
công tác tuyên truyền miệng và hoạt 
động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên. Xác định đây là một trong 
những kênh thông tin quan trọng, trực 
tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, 
giáo dục, quán triệt quan điểm, đường 
lối chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước; thông tin về 
tình hình hoạt động của Tập đoàn và 
đơn vị đến CNVCLĐ ngành Điện và xã 
hội. Định hướng thông tin, dư luận xã hội 
góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, 
nhận thức, củng cố niềm tin của Đảng, 
Chính phủ, Nhân dân về hoạt động của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo các đơn vị chủ động 
cung cấp thông tin cho báo chí một 
cách đầy đủ, công khai, minh bạch, 
kịp thời về hoạt động của Tập đoàn 
và đơn vị, nhất là với các vấn đề quan 
trọng được xã hội quan tâm, không để 
các thế lực thù địch lợi dụng, chiếm 
lĩnh truyền thông xã hội để chống phá 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, đưa 
những thông tin, quan điểm sai lệch 
về EVN. Đồng thời, nâng cao năng lực 
đánh giá, dự báo chính xác tình hình, 
chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn 
đề bức xúc của CNVCLĐ, người lao 
động và xã hội. Khắc phục hiệu quả 
những hạn chế, bất cập, không để hình 
thành "điểm nóng", những xu hướng 
tiêu cực trên mạng xã hội. 

Củng cố mạng lưới làm 
công tác truyền thông 

Song song với đó, cấp uỷ Đảng, người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 
lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quản lý và tổ 
chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận 
xã hội của cấp mình. Trước mắt, tập trung 
xây dựng đội ngũ báo cáo viên của Đảng 
uỷ Tập đoàn, đội ngũ tuyên truyền viên, 
cộng tác viên dư luận xã hội của Tập đoàn 
bảo đảm sự hoạt động thống nhất của hệ 
thống từ Tập đoàn đến cơ sở; hoàn thành 
trong tháng 8/2019.

Cấp ủy các cấp cần chủ động định 
hướng, tạo điều kiện để bộ máy truyền 
thông của Tập đoàn và các đơn vị hoạt 
động thuận lợi; xây dựng mô hình cơ 
cấu bộ máy công tác truyền thông 
của Tập đoàn và đơn vị theo hướng 
thống nhất, hiệu quả; đổi mới phương 
thức hoạt động theo hướng phản ứng 
nhanh và đưa tin kịp thời đối với các sự 
kiện quan trọng, các vấn đề dư luận xã 
hội quan tâm, đảm bảo cho Tập đoàn 
và các đơn vị thành viên có tiếng nói 
chung trong tất cả các thông điệp được 
truyền tải tới công chúng. 

Rà soát hệ thống truyền thông nội 
bộ, bao gồm các trang thông tin điện tử, 
các ấn phẩm của Tập đoàn và các đơn 
vị thành viên, đảm bảo thông tin, truyền 
thông kịp thời, hiệu quả và đồng bộ, 
thống nhất. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến các chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước; cung cấp và định hướng thông tin 

đến cán bộ, đảng viên, người lao động 
của ngành về các mặt hoạt động của 
Tập đoàn và đơn vị với những thành tựu 
nổi bật, những khó khăn, thách thức 
trong từng thời điểm.

Tập đoàn và các đơn vị thành viên 
chủ động tạo ra các kênh truyền thông và 
lan truyền thông tin tích cực bằng nhiều 
hình thức và phương tiện khác nhau. Bên 
cạnh hình thức truyền thông truyền thống, 
tạo điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, 
thúc đẩy các giải pháp công nghệ, các 
biện pháp kỹ thuật phù hợp bắt kịp với sự 
phát triển của Internet, mạng xã hội phục 
vụ cho công tác truyền thông nội bộ, đáp 
ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời, 
đầy đủ. Tăng cường công tác thông tin, 
truyền thông đại chúng, làm tốt công tác 
quảng bá hình ảnh Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam. Phát huy vai trò chủ động tiên 
phong, dẫn dắt, định hướng báo chí trong 
thông tin tích cực về Tập đoàn và đơn vị. 
Thường xuyên, kịp thời cung cấp thông 
tin đầy đủ cho các cơ quan thông tin, báo 
chí, các chuyên gia... về các lĩnh vực của 
hoạt động Tập đoàn và đơn vị; chủ động 
xử lý phản hồi thông tin báo chí và khủng 
hoảng truyền thông. 

Duy trì và phát triển mối quan hệ với 
các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 
các cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà nước 
về báo chí; mở rộng quan hệ và đẩy 
mạnh công tác phối hợp với các cơ quan 
báo chí, tuyên truyền ở Trung ương, các 
ngành và địa phương để thường xuyên 
cập nhật, cung cấp thông tin toàn diện 
về hoạt động của Tập đoàn. n
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Tiêu điểm
tháng 8/2019

= thu huyền

Tận tâm với nghề
Với công nhân Trần Đức Quang, 

Đội QLVH lưới điện cao thế Quảng Bình 
(thuộc Công ty Điện lực Quảng Bình) - 
người vừa được vinh danh là công nhân 
lao động giỏi, tiêu biểu EVN giai đoạn 
2017 - 2019, đằng sau mỗi sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật của anh là sự trăn trở, 
nhiệt huyết với công việc mỗi ngày, 
nhằm mang lại hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh cao hơn cho đơn vị, góp phần 
thúc đẩy phong trào thi đua trong đội 
ngũ công nhân lao động.

26 năm gắn bó với nghề, với bản 
tính ham học hỏi, sự năng động, nhạy 
bén, ý thức làm chủ công nghệ, luôn 

muốn tìm ra nguyên nhân gốc rễ của 
vấn đề đã giúp anh Quang có hơn 10 
sáng kiến và giải pháp kỹ thuật được áp 
dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, góp phần tăng năng suất 
lao động. 

Mới đây, khi Đội QLVH lưới điện cao 
thế Quảng Bình được PC Quảng Bình 
giao nhiệm vụ sửa chữa lưới điện 35 
kV, 22 kV, anh Quang cùng các đồng 
nghiệp đã tính toán và tự gia công các 
dụng cụ thi công nhằm giảm sức lao 
động, đảm bảo an toàn, đẩy nhanh tiến 
độ thi công như: Sử dụng các ổ bi để 
gia công puly kéo dây, ghế thao tác, trụ 
giả, sử dụng trục và lazang ô tô hỏng gia 

công mễ kê, kích đỡ...  Nhờ có những 
cải tiến kỹ thuật, việc sửa chữa lưới điện 
35 kV, 22 kV trên địa bàn tỉnh Quảng 
Bình đã được hoàn thành, trả lưới trước 
tiến độ 3 ngày.

Anh Quang còn là "cha đẻ" của 
nhiều cải tiến kỹ thuật được áp dụng 
tại PC Quảng Bình như: Giải pháp 
“Gia công khớp nối truyền động DCL 
TD31-1 đảm bảo công tác vận hành 
tại TBA 110 kV Ba Đồn”; “Gia công 
trước tấm lắp đặt rơ le tủ RP3 để giảm 
thời gian cắt điện trong công trình: 
Hoàn thiện sơ đồ thanh cái TBA 110 
kV Sông Gianh”; “Gia công bộ dụng cụ 
chuyên dùng để thay thế bình ắc quy 
hỏng trong vận hành”...

Thức trắng đêm 
để nghiên cứu

Anh Dương Văn Thắng, công nhân 
Phân xưởng Điện tự động, Công ty CP 
Nhiệt điện Hải Phòng luôn đau đáu trong 
lòng phải làm gì đó để anh em trong 
Phân xưởng bớt vất vả, nhọc nhằn. 
Những sáng kiến đã ra đời từ đó…

Chia sẻ về quãng thời gian nghiên cứu 
và hoàn thiện sáng kiến gần đây nhất của 
anh - sáng kiến “Thiết kế mạch điều khiển 
cho hệ thống hóa hơi Clo Hải Phòng 1 và 
Hải Phòng 2” đang được áp dụng tại Nhà 
máy Nhiệt điện Hải Phòng, anh Thắng 
cho biết: “Nhiều đêm thức trắng trăn trở 
với những mạch điện tử tôi mới hoàn 
thiện được sáng kiến của mình”.

hàNh tRìNh SáNg tạo từ 

tìNh yêu Nghề
Những năm qua, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động sâu 
rộng, thu hút đông đảo người lao động trong Tập đoàn tham gia. 
Từ những phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình 
tiên tiến, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

 Anh Trần Đức Quang (đứng trước) thao tác thiết bị.  

thực tiễn - kinh nghiệm
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Được biết, khi sáng kiến này chưa 
được áp dụng, các bộ điều khiển của 
hệ thống hóa hơi Clo tại Nhà máy Nhiệt 
điện Hải Phòng đều dùng bo mạch 
điều khiển tích hợp của hãng Siemens. 
Nhược điểm của hệ thống này là vận 
hành trong điều kiện môi trường ăn 
mòn cao nên các bo mạch rất nhanh 
hỏng. Việc sửa chữa gặp nhiều khó 
khăn do thị trường không cung cấp sẵn 
linh kiện thay thế.

Để khắc phục các nhược điểm 
trên, anh Thắng đã đề xuất phương án 
thiết kế mạch điều khiển mới cho hệ 
thống mà vẫn đáp ứng được yêu cầu 
vận hành. Mạch điều khiển mới được 
anh đề xuất bao gồm: Rơle trung gian, 
công tắc tơ, bộ điều khiển nhiệt độ với 
cơ chế mạch nhỏ gọn, nguyên liệu sử 
dụng chống ăn mòn cao nên hạn chế 
tối đa được việc ăn mòn. Trung bình 
thời gian làm việc của mạch điều khiển 
cũ là 3 tháng thì nay mạch điều khiển 
mới do anh Thắng thiết kế có tuổi thọ 
gấp đôi. Do đó, khi giải pháp này được 
thực hiện không chỉ nâng cao được tính 
an toàn, độ tin cậy của hệ thống hóa 
hơi Clo, mà còn giúp việc vận hành, 
sửa chữa thiết bị trở nên đơn giản hơn, 
tiết kiệm chi phí cho công ty hơn 500 
triệu đồng/năm.

Trò chuyện với chúng tôi khi được 
vinh danh là công nhân lao động giỏi, 
tiêu biểu của EVN giai đoạn 2017 - 
2019, anh Dương Văn Thắng tâm sự: 

Điều khiến tôi vui nhất là tâm huyết của 
những người công nhân trực tiếp đã được 
lãnh đạo công ty quan tâm lắng nghe và 
ủng hộ nhiệt tình. Chính sự khích lệ ấy 
đã giúp chúng tôi có động lực để tiếp 
tục sáng tạo, đóng góp xây dựng công 
ty - mái nhà thứ hai của mình.

Tận tụy với công việc
Được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh 

giá là người thợ có kỹ năng và chuyên 
môn nghiệp vụ tốt, anh Nguyễn Hoài 
Phương - công nhân Điện lực Bình Phú, 
Công ty Điện lực Bình Phước khiêm tốn 
chia sẻ: “Những công nhân như chúng 
tôi cần phải rất cẩn thận, tỉ mỉ và chịu 

khó, dần dần tích lũy kinh nghiệm và 
hoàn thiện hơn công việc của mình”.

Trước những khó khăn thực tế phải 
mất nhiều nhân công cho công tác thu 
hồi dây cũ sau khi thực hiện đầu tư cải 
tạo lưới điện tại Công ty Điện lực Bình 
Phước, anh Nguyễn Hoài Phương đã 
nghiên cứu chế tạo thành công máy 
quấn dây sử dụng mô tơ thủy lực. Máy 
quấn dây dùng motor thuỷ lực hoạt động 
từ nguồn thuỷ lực sẵn có của xe cẩu. 
Bằng van điều khiển thuỷ lực, máy có 
thể quay 2 chiều trái - phải để thực hiện 
việc quấn dây theo yêu cầu của người 
sử dụng. Nhờ phương pháp thu hồi dây 
nhanh chóng, thuận tiện này, áp lực nhân 
công cho công việc thu hồi dây tại các 
điện lực thuộc PC Bình Phước nói riêng, 
EVNSPC nói chung đã giảm đáng kể.

Chia sẻ về những dự định trong 
tương lai, anh Phương cho biết: “Để duy 
trì và phát huy những thành tích đã đạt 
được, tôi sẽ phấn đấu và không ngừng 
tự học hỏi để cống hiến cho công ty 
nhiều sáng kiến hơn nữa, xứng đáng với 
danh hiệu công nhân lao động giỏi, tiêu 
biểu mà Tập đoàn đã trao tặng”.

Tin rằng, bằng sự yêu nghề, tận tâm 
với công việc, anh Phương, anh Quang, 
anh Thắng cũng như mỗi CNLĐ thuộc 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung 
sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa góp 
phần vào sự phát triển bền vững của 
Tập đoàn. n

Anh Nguyễn Hoài Phương.  Ảnh: t.huyền

Anh Dương Văn Thắng (bên phải ảnh) cùng đồng nghiệp trao đổi về mạch điều khiển cho hệ thống hóa hơi 
Clo tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng.  Ảnh: t.huyền
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Tiêu điểm
tháng 8/2019

= Lê Quang Độ

thực tiễn - kinh nghiệm

Công trình Đường dây 
220kV Nam Sài Gòn - 
Quận 8 với tổng mức 
đầu tư hơn 780 tỷ 
đồng, được đóng điện 

đúng tiến độ và đưa vào vận hành 
an toàn mang ý nghĩa rất quan trọng 
nhằm tăng cường cung cấp điện cho 
các phụ tải lớn và quan trọng có yêu 
cầu cao về độ ổn định và chất lượng 
điện năng tại khu vực quận 8 và các 
quận xung quanh, chống quá tải các 
đường dây 110kV và nâng cao độ tin 
cậy, góp phần đảm bảo cung cấp điện 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 
Thành phố. 

Phát biểu tại lễ gắn biển công 
trình, ông Kiều Ngọc Vũ - Ủy viên 
BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động TP.HCM biểu dương những 
nỗ lực của tập thể người lao động 
Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, công trình có ý nghĩa rất 
lớn, góp phần quan trọng trong quá 
trình xây dựng và phát triển Thành 
phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại. 

Nhân dịp này, Liên Đoàn Lao động 
TP.HCM đã trao tặng Bằng khen cho 
04 tập thể và 04 cá nhân, Công đoàn 
Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã 
trao Giấy khen cho 07 tập thể và 21 
cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ xây dựng Đường dây 220kV Nam 
Sài Gòn - Quận 8.

Đây là kết quả của sự quyết tâm 

triển khai và hoàn thành đúng tiến độ 
của tập thể người lao động Tổng công 
ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 
thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành 
lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 
- 28/7/2019) và hướng đến kỷ niệm 
65 năm Ngày truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 
21/12/2019). n

      CÔng Đoàn TỔng CÔng Ty Điện lựC Tp.hCm 

     gẮN biểN côNg tRìNh thi đua
“đườNg Dây 220kV  
   Nam Sài gòN - quậN 8’’ 

Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa 
tổ chức Lễ gắn biển cấp Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh 
công trình thi đua “Đường dây 220kV Nam Sài Gòn - Quận 8”.

Các đại biểu làm lễ gắn biển công trình thi đua.
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Công đoàn luôn đồng hành  
cùng chuyên môn 

Trong suốt 44 năm hình thành và phát triển, các thế hệ 
công đoàn toàn EVNCPC đã đồng hành cùng chuyên môn 
phát động thi đua, động viên CBCNV phấn đấu hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm đầu thành lập, các 
phong trào của công đoàn như: Bám máy phát điện, tiết kiệm 
từng giọt dầu, sửa chữa kịp thời khi máy hư hỏng, vận hành 
an toàn, điều độ hợp lý... đã khắc phục nhiều khó khăn để 
cung cấp điện ổn định trong điều kiện đất nước sau ngày 
miền Nam giải phóng đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Sau đó,  EVNCPC bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khôi phục, 
xây dựng và phát triển hệ thống lưới điện, Công đoàn các cấp 
đã phối hợp tốt với chuyên môn, là đầu mối phân phối công 
bằng trong chế độ tem phiếu bao cấp thời bấy giờ; đảm bảo 
chế độ chính sách, cải thiện điều kiện vật chất, tinh thần để 
tiếp tục động viên CBCNV vượt qua khó khăn thách thức, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn này, Công đoàn EVNCPC luôn đồng 
hành, kề vai sát cánh cùng chuyên môn chăm lo, động viên 
người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức 
kỹ năng nghề, làm chủ công nghệ; xây dựng phong trào 
văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm cải thiện đời sống văn 
hóa tinh thần cho người lao động; tổ chức Hội nghị người 
lao động, Ký kết thỏa ước lao động tập thể, giám sát các 
chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của 
pháp luật...

Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua 
Trong quá trình phát triển của tổ chức Công đoàn EVNCPC, 

việc tổ chức các phong trào thi đua đã góp phần giúp Tổng 
công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà 
nước giao, được các địa phương khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên tin tưởng, quý mến và được khách hàng đánh giá cao. 
Đó là các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, độ 
tin cậy cung cấp điện, thi đua đầu tư xây dựng để phát triển 
nguồn và lưới điện, thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, nâng cao kiến thức và năng lực quản lý, nâng cao kỹ 
năng tay nghề, thi đua kinh doanh - dịch vụ khách hàng, thi 
đua an toàn, khắc phục nhanh hậu quả của thiên tai...

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty luôn theo sát và 
chỉ đạo công đoàn các cấp quan tâm, chăm lo đời sống cho 
người lao động, đặc biệt là khi ốm đau, bệnh tật, khi gia đình 
bị hoạn nạn, thiên tai, bão lụt, khó khăn. Đồng thời, thường 

xuyên động viên, khen thưởng kịp thời người lao động và con 
CBCNV, thăm hỏi cán bộ hưu trí… Đặc biệt, tích cực triển 
khai chương trình “Mái ấm công đoàn” nhằm cải thiện nhà ở 
cho CBCNV, người lao động.

Có thể nói, trong suốt 44 năm qua, dưới sự chỉ đạo của 
Đảng ủy, Công đoàn cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của 
chuyên môn, Công đoàn EVNCPC đã phát huy truyền thống 
tốt đẹp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động; tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất 
mang lại hiệu quả cao, tham gia xây dựng và thực hiện đầy 
đủ các chế độ chính sách cho người lao động; tích cực tuyên 
truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, xây 
dựng Công đoàn EVNCPC ngày càng vững mạnh. Đến nay, 
Công đoàn EVNCPC có 27 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 
11.553 đoàn viên công đoàn.

Tại buổi Lễ này, Công đoàn EVNCPC phối hợp với chuyên 
môn tổ chức vinh danh, khen thưởng 48 công nhân lao động 
giỏi, 20 ATVSV giỏi, 61 Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu, 52 cán 
bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2019.  Lê hải

CÔng Đoàn TỔng CÔng Ty Điện lựC miền Trung:

kỷ Niệm 44 Năm Ngày thàNh lập  
Và đồNg hàNh cùNg Người lao độNg
Ngày 26/7/2019, tại TP Đà Nẵng, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung 
(EVNCPC) tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu 
dương CNLĐ giỏi, ATVSV giỏi và cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2017 -  2019.

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch CĐ ĐLVN trao tặng cho các Chủ tịch  
Công đoàn tiêu biểu.

Lãnh đạo CPC khen thưởng 20 An toàn vệ sinh viên giỏi.
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= Vĩnh phúc

Tiếng nói đoàn viên  - người lao động

Trại hÈ Truyền Thống lẦn ThỨ XXiii  
TỔng CÔng Ty Điện lựC miền nam

“Em yêu  
   thàNh phỐ 

  màu XaNh”

Các cháu tham gia biểu diễn văn nghệ...

...và thi năng khiếu tại Trại hè.
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Hội trại lần này có 655 
cháu là con CNVCLĐ 
có thành tích xuất sắc 
năm học 2018 - 2019 
được lựa chọn từ 33 

đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực 
miền Nam. Đặc biệt lần này có 44 cháu 
đến từ Công ty Truyền tải điện 4 - đơn 
vị đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh cùng tham gia.

Trong những năm qua, quan điểm 
xuyên suốt của Lãnh đạo và Công 
đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam 
là chú trọng chăm lo đời sống tinh thần 
cho các cháu, tạo điều kiện để các 
cháu được giao lưu, học tập cũng như 
rèn luyện. Thành công nối tiếp thành 
công, trại hè thiếu nhi Điện lực hằng 
năm đã trở thành Trại hè truyền thống, 
đồng hành cùng các cháu có những 
thành tích xuất sắc trong học tập. Mỗi 
năm, trại hè được tổ chức quy mô hơn 
với nhiều nội dung phong phú và hấp 
dẫn. Các chủ đề của mỗi Trại hè đều 
gắn liền với các sự kiện quan trọng 
cùng những định hướng trong công 
cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển 
của đất nước; của ngành Điện và của 
Tổng công ty Điện lực miền Nam. Trải 
qua 23 năm, Trại hè thiếu nhi đã góp 
phần đem lại tiếng cười vui sảng khoái 
đầy thú vị cho các cháu - là niềm vui 
và là niềm tự hào của ông bà, cha mẹ 
khi thấy các con, các cháu ngày càng 
trưởng thành sau khi trở về từ Trại hè 
hằng năm của ngành Điện.

Không dừng lại ở việc tổ chức một 
sân chơi bổ ích, Trại hè thiếu nhi Điện 
lực hằng năm còn lồng ghép các nội 
dung trong việc rèn luyện tính kỷ luật, 
tính tự lập, phương pháp ứng xử nhanh 
nhẹn; kỹ năng tham gia các hoạt động 
nhóm và rèn luyện thêm các kỹ năng 
sống thông qua các trò chơi trải nghiệm 
khoa học vui; học tập các kỹ năng phục 
vụ bản thân, khéo tay hay làm; chơi trò 
chơi lớn để “Rèn luyện - Dấn thân - 
Đoàn kết - Thống nhất” với chủ đề “Tìm 
hiểu con đường đấu tranh Cách mạng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tham gia thi 
đấu thể dục thể thao, các trò chơi dân 
gian và thể hiện năng khiếu với đêm hội 
“Vũ điệu thiên nhiên”; được đi dã ngoại 
tại công viên nước Đầm Sen; tham gia 
sân chơi cùng với các chuyên gia để tìm 
hiểu các giải pháp bảo vệ môi trường, 
phương pháp tự bảo vệ bản thân; viết 
thư gửi ba, mẹ về những trãi nghiệm tại 
Hội trại 2019,… Thông qua những hoạt 
động đó, các cháu sẽ tự khẳng định 
bản thân, có lòng nhân ái, tình đồng 
đội, có ý chí vươn lên, yêu ngành Điện 
- nơi ba mẹ các cháu đang công tác 
cũng như rèn luyện các cháu sống có 
trách nhiệm với bản thân, với gia đình 
và cộng đồng. Đây cũng chính là “vùng 
đất” để các cháu tự khẳng định mình, 
tự vươn lên hòa đồng với các bạn cùng 
trang lứa, đem ước mơ của mình bay xa 
với khát vọng làm cho môi trường sống 
ngày càng xanh - sạch và đẹp hơn. 

Sau 23 năm với 23 kì trại, lớp lớp 

thế hệ trại sinh đã trưởng thành. Từ trại 
hè Thiếu nhi Điện lực đã có biết bao 
cánh chim tuổi thơ lớn lên và bay đi 
khắp mọi miền đất nước, trong đó có 
nhiều cháu trại sinh đã trưởng thành và 
cùng tham gia làm phụ trách trong các 
kỳ trại sau này. Cũng có nhiều cháu đã 
tiếp nối nghiệp gia đình tiếp tục cống 
hiến và góp sức mình vào hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty 
và của ngành Điện. Tuy nhiên, dù ở bất 
cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, có 
lẽ các cháu vẫn mang trong lòng những 
hình ảnh thân thương của thời thơ ấu, 
với nhiều kỷ niệm đầy ắp tiếng cười 
trong tình yêu thương chan hòa của 
bạn bè khi được tham gia Trại hè Thiếu 
nhi Điện lực. Những giọt nước mắt đầy 
luyến tiếc, nhớ thương khi phải chia tay 
với bạn bè, với các anh chị phụ trách sẽ 
mãi mãi là dấu ấn khó phai, là kỷ niệm 
đẹp trong lòng các cháu. Thành công 
từ việc tổ chức Trại hè trong những 
năm qua cũng là niềm tự hào của các 
cô, chú Lãnh đạo, Công đoàn các cấp 
- những người đã đóng góp công sức 
trong việc xây dựng, phát triển và duy 
trì Trại hè Thiếu nhi Điện lực cho đến 
hôm nay.

Cũng trong dịp này, Công đoàn 
Tổng công ty đã tặng Giấy khen cho 
252 cháu đạt các thành tích xuất sắc 
trong học tập và tham gia các cuộc 
thi văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao 
năm học 2018 - 2019 với số tiền 75,5 
triệu đồng. n

Công đoàn Tổng công ty tặng Giấy khen cho các cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
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= nguyễn Lan hương

Tiếng nói đoàn viên  - người lao động

Dự Hội nghị có đồng chí 
Nguyễn Kim Thanh - 
Phó Chủ tịch Công 
đoàn Điện lực Việt 
Nam; đồng chí Nguyễn 

Thị Chiến - Trưởng ban Nữ công Công 
đoàn Điện lực Việt Nam; đại diện Lãnh 
đạo Ban VSTBPN, Lãnh đạo Công đoàn 
các Tổng công ty Phát điện và hơn 70 
đại biểu là thành viên Ban Nữ công các 
Tổng công ty Phát điện; Trưởng ban Nữ 
công các Công đoàn cơ sở, các chị đạt 
danh hiệu Nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất 
sắc năm 2019 của các đơn vị.

 Báo cáo tại Hội nghị tọa đàm, đồng 
chí Vũ Quang Sáng - Phó Chủ tịch Công 
đoàn, Phó Trưởng ban VSTBPN Tổng 
công ty Phát điện 3 đã đại diện cho lãnh 
đạo Công đoàn các Tổng công ty phát 
điện báo cáo tổng hợp những nét chính 
về tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động 
nữ công của các Tổng công ty Phát 
điện (GENCO). Nhìn chung, phong trào 
nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công của 
các GENCO đã đi vào hoạt động ổn định, 
phong trào luôn nhận được sự chỉ đạo, 
tạo điều kiện của Công đoàn Điện lực 
Việt Nam và lãnh đạo các GENCO, lãnh 
đạo các đơn vị. Các chị em được bố trí 
công việc phù hợp với năng lực, trình 
độ, giúp chị em tự tin, phát huy được 
sở trường trong các lĩnh vực công tác và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Tại buổi tọa đàm, các đơn vị đã chia 

sẻ những khó khăn, vướng mắc, những 
cách làm hay trong quá trình hoạt động 
nữ công để các đơn vị bạn trong Khối 
các Tổng công ty Phát điện tham khảo, 
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau thông 
qua những chuyên đề tham luận.

Với chuyên đề “Phong trào hoạt 
động nữ công và công tác chăm lo 
cho con CNVCLĐ trong Tổng Công ty”, 
Công đoàn GENCO 1 đã đem đến cho 
Hội nghị những kinh nghiệm quý báu 
trong việc quan tâm, chăm lo cho con 
của người lao động. Đó cũng là một 
trong những cách làm hay, nhằm động 
viên CNVCLĐ gắn bó với Tổng công ty, 
đơn vị và là động lực để người lao động 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được 

giao, góp phần vào sự phát triển của 
Tổng công ty.

 Công đoàn GENCO 2 chia sẻ về 
chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc 
nhà và phong trào Xanh - Sạch - Đẹp 
nơi công sở”. Các công trình mà các chị 
của GENCO 2 đã thực hiện như: “Vườn 
cây nữ công tự quản” của Ban Nữ công 
Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện 
Phả Lại, “Vườn hoa nữ công” của tập 
thể nữ Công ty Công đoàn Công ty Cổ 
phần Nhiệt điện Hải Phòng.

 Chủ đề tham luận “Công tác cán 
bộ nữ trong Tổng công ty”, Công đoàn 
GENCO3 đã chia sẻ với Hội nghị về  kinh 
nghiệm trong cách triển khai, những 
thuận lợi, khó khăn trong công tác cán 

tọa đàm Và giao lưu chia Sẻ  
kiNh Nghiệm hoạt độNg Nữ côNg  
khỐi các tổNg côNg ty phát điệN
Trong 2 ngày 8 - 9/8 tại tỉnh Ba Rịa - Vũng Tàu, Công đoàn Điện lực Việt Nam 
tổ chức Hội nghị tọa đàm và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nữ công 
Khối các Tổng công ty Phát điện năm 2019, với Chủ đề “Phụ nữ, sự nghiệp và 
gia đình”; Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 đăng cai tổ chức.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Linh - Phó trưởng ban TC&NS Tổng công ty phát điện 3 phát biểu tham luận tải 
Hội nghị.
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bộ nữ… Lãnh đạo và Công đoàn GENCO 
3 rất quan tâm  đến “Công tác cán bộ 
nữ”, chú trọng “tăng cường sự tham gia 
của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh 
đạo”. Tổng số cán bộ nữ từ cấp Phó 
trưởng Phòng trở lên là 48 người/233 
cán bộ (chiếm 20,60%) tổng số cán bộ 
của GENCO 3, đây chính là điểm sáng 
trong công tác cán bộ của GENCO 3.

 Hội nghị tọa đàm với chủ đề “Phụ 
nữ, sự nghiệp và gia đình” như: Phụ nữ 
làm sao để cân bằng giữa công việc và 
gia đình; vai trò của người phụ nữ trong 
việc giữ lửa trong hôn nhân và gia đình; 
sự chia sẻ công việc nhà của nam giới; 
Phụ nữ với nghệ thuật giao tiếp, làm đẹp 
nơi công sở và gia đình... Hội nghị tọa 

đàm diễn ra trong không khí gần gũi, 
thân thiện và không kém phần sôi nổi, 
đặc biệt Hội nghị không chỉ là diễn đàn 
dành cho các chị em trong các GENCO 
mà được các anh Lãnh đạo Công đoàn 
các Tổng công ty Phát tích cực tham 
gia  cùng với sự quan tâm, chia sẻ quan 
điểm cá nhân của các chị Lãnh đạo, Nữ 
công Công đoàn ĐLVN.

 Cũng trong chương trình buổi tọa 
đảm, Ban tổ chức đã tổ chức đêm giao 
lưu chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nữ 
công; các hoạt động nhóm ngoài trời, 
những bài thực hành mang tính sáng 
tạo và liên kết làm tăng thêm tinh thần 
đoàn kết, gắn bó giữa các chị em trong 
các GENCO... n
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Với CHuyêN Đề 
“pHoNG Trào 
HoạT ĐộNG Nữ 
CôNG Và CôNG 
TáC CHăm 
lo CHo CoN 
CNVClĐ TroNG 
TổNG CôNG 
Ty”, CôNG 
ĐoàN GENCo 
1 Đã ĐEm ĐếN 
CHo Hội NGHị 
NHữNG kiNH 
NGHiệm quý 
Báu TroNG 
ViệC quaN Tâm, 
CHăm lo CHo 
CoN Của NGười 
lao ĐộNG. 

Các đại biểu tham gia hoạt động nhóm ngoài trời với các bài thực hành mang tính sáng tạo và liên kết.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
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Xây dựng từ năm 1997 
với 12 tiểu khu tập thể, 
đến nay con số đó đã 
phát triển lên thành 19 
tiểu khu. Điều đặc biệt, 

mỗi khu tập thể không chỉ dành riêng 
cho CBCNV công ty mà nhiều hộ dân 
cư xung quanh cũng làm đơn xin tham 
gia và hoạt động theo quy chế của 
công ty.

Ông Lê Văn Chính - Chủ tịch Công 
đoàn công ty, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 
khu tập thể cho biết: “Công đoàn đã 
phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh 
nhiều phong trào văn hóa thể thao, xây 
dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, 
bảo vệ an ninh trật tự xã hội… Qua đó, 
góp phần tạo lên nét đẹp tại mỗi tiểu 
khu dân cư, nâng cao đời sống tinh 
thần của CBCNV và nhân dân. Đó là lý 
do các khu tập thể của chúng tôi tạo 
được sức hút với cộng đồng và ngày 
càng phát triển”.

Mỗi tiểu khu đều có trưởng khu, phó 
khu, các trưởng xóm và có quy chế 
hoạt động nghiêm túc, tổ chức sinh 
hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý. 
Các khu đều duy trì thường xuyên tổ an 
ninh, có cán bộ phân công phụ trách 
về việc khai báo tạm trú, tạm vắng, có 
bản tin, niêm yết số điện thoại của cán 
bộ, bảo vệ, công an để kịp thời báo 

cáo và hỗ trợ khi cần thiết. Hệ thống 
đèn chiếu sáng công cộng được các 
khu lắp đặt đầy đủ, nhờ đó tình hình 
an ninh trật tự rất ổn định. 

 Dạo bước quanh những con đường 
sạch sẽ bước vào tiểu khu Tây Đồi 44, 
tôi như choáng ngợp bởi quang cảnh 
thanh bình và vẻ đẹp của những giàn 
hoa giấy, hoa hồng, hoa sứ quân tử 
hay hoa mười giờ…

Anh Vũ Hồng Quyên- Trưởng khu 
Tây Đồi 44 cho biết: “Đó là thành quả 
của phong trào bảo vệ môi trường xanh 

- sạch - đẹp được phát động đến từng 
khu. Cứ cuối tuần là các gia đình cùng 
nhau dọn dẹp vệ sinh, định kỳ tổ chức 
tổng vệ sinh hàng tháng và khuyến 
khích các hộ gia đình trồng rau, cây ăn 
quả để có rau sạch cải thiện đời sống 
và làm đẹp cảnh quan môi trường”.

Anh Quyên cũng chia sẻ thêm, 
mỗi khi Công đoàn công ty phát động 
phong trào, các hộ gia đình đều hào 
hứng tham gia ủng hộ cả vật chất lẫn 
tinh thần. Chẳng hạn như việc sửa 
chữa, nâng cấp đường đi, hệ thống 

= trương hưng

Tiếng nói đoàn viên  - người lao động

khu tập thể côNg NhâN  
lao độNg VăN miNh - 

Nơi gẮN kết yêu thươNg
Với ý nghĩa tạo nên sự đoàn kết, gắn bó cộng đồng dân cư, mang lại cuộc sống 

vui tươi, bình yên, “tối lửa tắt đèn có nhau” trong các gia đình, đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Phả 

Lại đã đẩy mạnh việc xây dựng khu tập thể công nhân lao động (CNLĐ) văn 
minh và được đông đảo CBCNV, người dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Anh Vũ Hồng Quyên - Trưởng khu Tây Đồi 44 (ngoài cùng bên phải) thăm hỏi hộ dân trong khu.
Ảnh: trương hưng
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Hệ thống cơ sở vật chất sân chơi thể thao cho người 
lao động tại khu tập thể.

Khu phố văn minh của người lao động Công ty Nhiệt điện Phả Lại.

đường ống nước sinh hoạt, nước thải 
để có môi trường sống trong lành. 

Ở một số tiểu khu, công ty đã 
đầu tư xây dựng sân bóng chuyền, 
cầu lông, tennis. Mỗi buổi chiều sau 
giờ làm việc, mọi người lại hào hứng 
khoác lên mình những bộ đồng phục 
mang màu sắc riêng của từng khu ra 
sân tập luyện.

Mới đây thôi, Giải bóng chuyền các 
khu tập thể mở rộng năm 2019 được 
Công đoàn công ty tổ chức với sự 
tham gia của 38 đội với gần 500 vận 
động viên thi đấu. Công đoàn công ty 
hỗ trợ tổng số tiền gần 400 triệu đồng 
để tổ chức. Đây cũng là giải thể thao 
truyền thống của khu tập thể. Quy mô 
giải đấu ngày càng được nâng cao, thu 
hút đông đảo CBCNV và nhân dân ở 
khu vực này.

Ngoài ra, mỗi khu còn xây dựng 
quỹ tình nghĩa để giúp đỡ nhau 
những lúc khó khăn, hoạn nạn, đau 
ốm hoặc khen thưởng cho các cháu 
học sinh giỏi, đạt thành tích cao 
trong học tập. 

“Công đoàn công ty không chỉ chăm 

- Năm 2017, 17/17 
tiểu khu đạt danh hiệu 
“khu tập thể công nhân 
lao động văn minh”.

- Hàng quý, Công 
đoàn công ty chi số tiền 
30 triệu đồng phụ cấp 
cho các cán bộ khu từ 
trưởng xóm trở lên.
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lo cho mỗi CBCNV về đời sống vật chất 
mà còn quan tâm chu đáo tới đời sống 
tinh thần của từng gia đình trong mỗi 
tiểu khu tập thể. Chúng tôi tự hào vì 
được sống tại đây, trong khu tập thể 
Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại - nơi đầy 
ắp tiếng cười và chan chứa yêu thương” 
- bà Nguyễn Thị Thao, cư dân tiểu khu 
tập thể Tây Đồi 44 cho hay. n
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Tiêu điểm
tháng 8/2019

pháp luật - chế độ - chính sách

= đi làm ngày Quốc khánh được Trả 
lương như Thế nào?
Theo Luật Lao động 2012, khi làm việc vào ngày Quốc khánh 2/9, 

người lao động được hưởng 300% lương làm việc.
Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ Luật Lao động 2012, người lao 

động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2/9.
Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 97 của Luật Lao động 2012 quy định, nếu 

người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ còn được thêm tối thiểu khoản 
tiền bằng 300% mức lương làm việc trong ngày đó.

Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày nghỉ lễ sẽ 
được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường.

Về tiền thưởng nhân ngày Quốc khánh 2/9 là điều không bắt buộc và 
do người sử dụng lao động quyết định.

Về số ngày nghỉ lễ, do liền kề với ngày nghỉ cuối tuần nên những cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, sự 
nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, người lao động làm việc tại các cơ sở 
được nghỉ 2 ngày cuối tuần sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày thứ Bảy 
(31/7) đến hết ngày thứ Hai (2/9).

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (chủ nhật 
hàng tuần), người lao động sẽ chỉ được nghỉ 2 ngày là Chủ nhật (ngày 
1/9/2019) và thứ Hai (ngày 2/9/2019).

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày 
thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch 
cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

= 3 đối Tượng được Thanh Toán  
Trực Tiếp chi phí khám chữa bệnh
 Thông tư số 09/2019 của Bộ Y tế ban hành ngày 10/6/2019 có hiệu 

lực từ ngày 1/8 hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám chữa 
bệnh BHYT, trong đó quy định rõ thêm 3 đối tượng được thanh toán trực 
tiếp chi phí khám chữa bệnh.

Cụ thể, ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh theo quy định tại Điều 31 Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định của Luật số 46/2014/QH13, Bộ Y tế bổ sung ba trường hợp người 
có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh, gồm:

Thứ nhất, người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở 
lên và có số tiền cùng chi trả kinh phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 
6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng 
tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng 
lương cơ sở.

Thứ hai, trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung 
cấp không chính xác thông tin về thẻ BHYT.

Thứ ba, trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước 
khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức, tử 
vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chịu trách nhiệm 
thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức hưởng trong phạm vi 
quyền lợi của người tham gia BHYT.

nguồn cổng thông tin pháp chế tập đoàn Điện lực Việt nam 

công nhân hỏi - công đoàn Trả lời
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Tiêu điểm
tháng 8/2019

Một trong những 
thành công của 
TƯLĐTT lần này đã 
có nhiều điểm mới, 
là công cụ quan 

trọng, mạnh mẽ đảm bảo quyền, mang 
lại lợi ích cao hơn quy định của pháp 
luật cho người lao động (NLĐ). 

Theo đó, Thỏa ước lao động tập 
thể gồm 7 Chương, 25 Điều với những 
nội dung quy định chi tiết mối quan 
hệ lao động giữa Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam và tập thể lao động; về điều 
kiện lao động và sử dụng lao động, 
quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong 
thời hạn Thỏa ước lao động tập thể có 
hiệu lực.

Đại diện NSDLĐ và NLĐ có trách 
nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các 
quy định của pháp luật, chế độ chính 
sách của Đảng, Nhà nước, Nội quy lao 
động và các Quy chế quản lý nội bộ 
của EVN, giữ vững truyền thống và bảo 
vệ uy tín của EVN. NSDLĐ có trách 
nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ mọi điều 
khoản trong TƯLĐTT. Tạo điều kiện để 
NLĐ được học tập, rèn luyện nâng cao 
trình độ chuyên môn, tay nghề đáp 
ứng yêu cầu của công việc. Khuyến 
khích NLĐ tự học thêm, nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm đầu 
tư xây dựng các công trình phúc lợi về 
thể thao văn hóa để NLĐ có điều kiện 
rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống 
văn hóa tinh thần, tham gia các phong 
trào thể thao văn hóa của EVN.

tại chương 2, quy định về việc bảo 
đảm việc làm cho nLĐ bằng quy định 
NSDLĐ có trách nhiệm bố trí công việc 
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hợp lý cho NLĐ; xây dựng và thực hiện 
phương án sử dụng lao động theo quy 
định của pháp luật hiện hành; Trong 
trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, 
tách trong nội bộ EVN hoặc trong Tập 
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam thì 
NSDLĐ kế tiếp phải chịu trách nhiệm 
tiếp tục sử dụng hết số lao động hiện có 
và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp 
đồng lao động, đồng thời thực hiện theo 
phương án sử dụng lao động.

NSDLĐ phải tổ chức đào tạo lại và ưu 
tiên sắp xếp bố trí lao động cho những 
công trình, dự án mới đối với NLĐ có 
nguy cơ bị mất việc làm ở những nơi 
do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc 
vì lý do kinh tế (nếu phù hợp) và thực 
hiện theo phương án sử dụng lao động; 
NSDLĐ bảo đảm việc làm đối với lao 
động nữ sau khi nghỉ thai sản...

Quy định về thời giờ làm việc và 
thời giờ nghỉ ngơi, có nhiều điểm mới 
có lợi cho nLĐ: 

Ngoài các ngày nghỉ việc riêng được 
hưởng nguyên lương theo quy định của 
Điều 116 Bộ luật Lao động, NLĐ được 
hưởng nguyên lương chế độ khi nghỉ 
trong các trường hợp sau:

a) Con kết hôn (kể cả con nuôi hợp 
pháp) được nghỉ thêm 01 ngày ngoài 
quy định 01 ngày theo Điều 116 Bộ luật 
Lao động;

b) Ông, bà (nội, ngoại), anh chị em 
ruột (cùng mẹ cùng cha, cùng cha khác 
mẹ, cùng mẹ khác cha) chết được nghỉ 
02 ngày;

c) Vợ sinh con được nghỉ thêm 02 
ngày (ngoài các ngày nghỉ theo chế độ 
bảo hiểm xã hội).

NLĐ được quyền nghỉ 03 tháng và 

hưởng nguyên lương trước khi đến tuổi 
nghỉ hưu (tuổi nghỉ hưu của NLĐ tính 
theo tháng sinh); đối với trường hợp nghỉ 
phép hằng năm, số ngày đi đường được 
cộng thêm vào số ngày nghỉ phép hàng 
năm (tính một lần trong năm); người lao 
động được trả tiền lương như ngày nghỉ 
hằng năm căn cứ vào quãng đường đi 
để được nghỉ thêm thời gian cụ thể từ 1 
ngày cho đến tối đa 4 ngày.

mức bồi thường, trợ cấp cho người 
bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
được quy định như sau:

1. NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp mà không do lỗi của NLĐ 
và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% 
trở lên thì được NSDLĐ bồi thường với 
mức như sau:

a) Ít nhất bằng 03 tháng tiền lương 
chế độ và lương hoàn thành công việc 
nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả 
năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% 
được cộng thêm 0,6 tháng tiền lương 
chế độ và lương hoàn thành công việc 
nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 
11% đến 80%;

b) Ít nhất 45 tháng tiền lương chế độ 
và lương hoàn thành công việc cho NLĐ 
bị suy giảm khả năng lao động từ 81% 
trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết 
do tai nạn lao động.

2. Trợ cấp cho NLĐ bị tai nạn lao 
động mà do lỗi của chính họ gây ra một 
khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy 
định tại khoản 1 Điều này với mức suy 
giảm khả năng lao động tương ứng.

3. Các khoản chi cho NLĐ ngoài 
phần bảo hiểm xã hội và quy định của 
pháp luật được trích từ Quỹ phúc lợi 
và các nguồn hợp pháp khác theo quy 
định của pháp luật và của EVN.

Về chế độ trợ cấp và thăm hỏi, 
ngoài việc nSDLĐ đảm bảo và thống 
nhất với công đoàn cùng cấp thực 
hiện trợ cấp, thăm hỏi nLĐ vào các 
dịp lễ, tết, ngày truyền thống… và gia 
đình NLĐ gặp khó khăn, bị thiên tai, 
hỏa hoạn, ốm đau, bệnh tật, có việc 
hiếu, việc hỷ, mua bảo hiểm thân thể… 
NLĐ sau thời điểm nghỉ hưu, NLĐ được 
hưởng 3 tháng lương chế độ chi từ Quỹ 
phúc lợi của Đơn vị.

TƯLĐTT này được ký kết tại Hội 
nghị Người lao động cơ quan mẹ Tập 
đoàn ngày 02/8/2019, thỏa ước được 
áp dụng tối đa không quá 3 năm kể 
từ ngày có hiệu lực. Những chế độ đối 
với NLĐ quy định trong hợp đồng lao 
động và thoả thuận hợp pháp khác đã 
giao kết giữa NSDLĐ và NLĐ; quy định 
của EVN, Đơn vị có lợi hơn cho NLĐ 
so với quy định của TƯLĐTT này được 
tiếp tục thực hiện. Những chế độ đối 
với NLĐ không lợi hơn cho NLĐ so với 
quy định của TƯLĐTT thì thực hiện theo 
TƯLĐTT này. 

Việc thực hiện TƯLĐTT giúp cải thiện 
tiền lương và điều kiện làm việc, đồng 
thời góp phần giảm thiểu sự bất bình 
đẳng tiền lương trong doanh nghiệp và 
giữa các doanh nghiệp, giúp xây dựng 
lòng tin và tôn trọng lẫn nhau giữa người 
sử dụng lao động, NLĐ và các tổ chức 
của họ, góp phần xây dựng quan hệ lao 
động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Ở một 
góc độ khác, TƯLĐTT còn là công cụ 
hỗ trợ khả năng thích ứng của doanh 
nghiệp và nền kinh tế trong thời kỳ khó 
khăn, khủng hoảng.

Ban Tuyên giáo  
công Đoàn ĐLVn

NhữNg điểm mỚi Và có lợi cho Nlđ 
tRoNg thỏa ưỚc lao độNg tập thể 
Năm 2019 của tập đoàN
Tại Hội nghị Đại biểu Người lao động công ty mẹ Tập đoàn năm 2019, Bản thỏa 
ước Lao động tập thể áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được thông 
qua và ký kết giữa Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn ĐLVN. 
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= hoàng hồng nhung

gương sáng  tiêu biểu 

Gắn bó với công tác 
Công đoàn như 
một chữ duyên. Ít 
ai biết chị Hoa từng 
có một quá trình 

công tác: Cán bộ phòng kỹ thuật 
(Công ty bột dinh dưỡng PAM) rồi 
Phó trưởng Phòng Kỹ thuật (Công 
ty cổ phần bia Nada - Nam Định) 
đến Giám đốc sản xuất (Công ty cổ 
phẩn bia Á Châu - Bắc Ninh). Ở vị 
trí công tác nào, chị cũng luôn tận 
tâm, tận lực hoàn thành tốt  nhiệm 
vụ được giao. Tháng 10/2010 chị 
chuyển sang ngành Điện, công tác 
tại Công ty Lưới điện cao thế miền 
Bắc (CTLĐCTMB). Chị có thâm 
niên 20 năm là cán bộ quản lý sau 
khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa 
Hà Nội. Nay chuyển sang là Cán 
bộ Công đoàn chuyên trách - Văn 
phòng Công đoàn Công ty Dịch 
vụ Điện lực miền Bắc nên không ít 
người nghi ngại: Liệu trái ngành, trái 
nghề, đặc thù ngành Điện có nhiều 
điều khác biệt, chị có phát huy năng 
lực như thời gian dài làm công tác 
quản lý trước đây?

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới,  
ngoài chuyên môn được đào tạo, 
chị dành thời gian học thêm về pháp 
luật và nhiều lĩnh vực khác. Chị dần 
“bắt nhịp” cùng ngành Điện, nắm 
bắt hoạt động của công ty qua việc 
cần mẫn tìm hiểu đặc thù ngành 
Điện, thuật ngữ chuyên ngành, công 
tác chuyên môn; qua những buổi 
tiếp xúc, gặp gỡ cùng đội ngũ cán 
bộ quản lý chuyên sâu hay người 
lao động. Chị Hoa tâm sự: Muốn 
làm tốt hoạt động Công đoàn, người 
cán bộ cần có bản lĩnh, sâu sát và 
am hiểu về hoạt động doanh nghiệp 
trên tất cả các lĩnh vực từ công tác 
quản lý, chế độ chính sách cho 
người lao động... đến tâm lý lãnh 
đạo, tâm lý công nhân, viên chức 
lao động (CNVCLĐ). Nhờ vậy cùng 
với thời gian, niềm yêu ngành, yêu 
nghề, hăng say với các hoạt động 

 “miệNg Nói,  
    tay làm,  
    tai lẮNg NghE” 

Với khuôn mặt 
phúc hậu, nụ cười 
tươi, thân thiện, 
chị Bạch Lê Hoa 
- Phó Chủ tịch 
Công đoàn kiêm 
Trưởng ban Nữ 
công Công ty 
Dịch vụ Điện lực 
miền Bắc tạo ấn 
tượng gần gũi cho 
tất cả những người 
đã có dịp tiếp xúc.                

Công đoàn lớn dần trong chị. Nỗi trăn 
trở trước mỗi tâm tư, nguyện vọng của 
người lao động luôn thường trực trong 
chị. Những điều tâm huyết của chị về 
xây dựng môi trường làm việc; xây dựng 
đội ngũ CNVCLĐ; phong cách ứng xử, 
giao tiếp; văn hoá doanh nghiệp; chăm 
lo đời sống vật chất và tinh thần của 
người lao động đều được chị đề xuất với 
các cấp lãnh đạo. Với chức trách của 
mình, chị luôn sát cánh cùng lãnh đạo 
chính quyền từng bước khắc phục khó 
khăn, đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ và 
kịp thời phát động các phong trào thi đua 
lao động sản xuất nhằm hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao. Giản dị và chân 
thành, niềm vui và hạnh phúc của chị 
là được tiếp xúc để thấu hiểu, sẻ chia, 
là giải quyết kịp thời, thoả đáng những 
khó khăn, những tâm tư, nguyện vọng 
của người lao động. Qua đó, người lao 
động thấy việc tham gia và được sinh 

hoạt trong tổ chức Công đoàn là quyền 
lợi thiết thực. Chị làm việc khoa học, 
tạo ra những sân chơi bổ ích, đem đến 
cho CNVCLĐ những buổi giao lưu, chia 
sẻ kinh nghiệm thú vị. Với phong cách 
“Miệng nói, tay làm, tai lắng nghe” chị 
gương mẫu và đầu tàu cùng CNVCLĐ 
triển khai có hiệu quả các chủ trương đã 
được thông qua. Nhờ vậy, chị luôn nhận 
được sự tin tưởng của Lãnh đạo và người 
lao động. Tháng 05/2017 chị được bầu 
đảm nhiệm chức trách Phó Chủ tịch 
Công đoàn chuyên trách CTLĐCTMB. 
Đó là sự tín nhiệm của mọi người đối với 
chị - Người đại diện quyền và lợi ích hợp 
pháp của người lao động. 

Ngày 01/01/2019  CTLĐCTMB đổi tên 
thành Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc 
(CTDVĐLMB) nhưng đến 01/04/2019 
Công đoàn Tổng công ty mới có Quyết 
định đổi tên Công đoàn CTLĐCTMB 
sang Công đoàn CTDVĐLMB. Trong 03 
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tháng (01- 04/2019) mọi hoạt động của Công đoàn gặp nhiều 
trở ngại. Khó khăn thách thức đối với những người làm cán 
bộ Công đoàn chuyên trách: Địa bàn quản lý của CTDVĐLMB 
dài và rộng (khắp 24 tỉnh), tâm lý CNVCLĐ chưa ổn định bởi 
không ít công nhân được sắp xếp làm công việc mới phù hợp 
với nhiệm vụ của Công ty. Chế độ quyền lợi, lương thưởng so 
với Công ty cũ có sự chênh lệch giảm đáng kể. Chị Hoa xác 
định: Muốn tăng năng suất, hiệu quả hoạt động của Công ty thì 
trước hết công nhân phải yên tâm tư tưởng, tập trung lao động 
sản xuất. Công đoàn có vai trò rất lớn trong việc gây dựng tạo 
niềm tin cho người lao động. 

Bắt đầu từ tháng 4/2019, chị cùng Ban Chấp hành Công 
đoàn Công ty xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành 
động cụ thể, thành lập Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở 
trực thuộc. Ngoài ra, thông qua mạng xã hội, chị lập Hội nhóm 
các Công đoàn cơ sở thành viên để thường xuyên trao đổi, gắn 
bó chặt chẽ mọi hoạt động, lan tỏa những thông tin tích cực, 
gây dựng niềm tin với người lao động. Tháng công nhân, Công 
đoàn CTDVĐLMB có nhiều chương trình tặng quà cho anh em 
công nhân, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn;  Dịp lễ thiếu 
nhi, tặng quà cho các cháu con của CNVCLĐ, tuyên dương các 
cháu có thành tích học tập tốt. Chị Hoa luôn tiên phong đến tận 
những nơi vùng sâu, vùng xa thăm hỏi và nắm bắt cuộc sống 

người lao động - nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. 
Chị không quản ngại đến tận công trường, nơi công nhân điện 
đang làm việc để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người 
lao động, chia sẻ cùng họ. Đồng thời chị hướng dẫn, giúp đỡ 
các Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở còn non trẻ ổn định và 
duy trì mọi hoạt động của Công đoàn, lan truyền niềm tin, sự 
tin tưởng với Công ty. Mỗi khi đi công tác cơ sở chị rất ít ngồi 
ở văn phòng mà thường trực tiếp đến tận nơi công nhân đang 

làm việc, cảm nhận cuộc sống của họ mặc bao lời cảnh báo 
khó khăn, nguy hiểm. Sau mỗi chuyến đi của chị đều có những 
chuyến biến tốt cải thiện đời sống CNVCLĐ. Chịu khó tiếp xúc, 
biết lắng nghe, gần gũi, cảm thông và luôn đặt mình vào vị trí 
của người lao động để tìm giải pháp tốt nhất bảo vệ quyền lợi 
cho họ, những việc làm của chị âm thầm, lặng lẽ nhưng lại 
có sức lan toả rất lớn. Các chế độ về tiền lương, tiền thưởng, 
thời gian, điều kiện làm việc của người lao động dần được cải 
thiện. Chị làm cầu nối giữa người sử dụng lao động và người 
lao động. Chị còn là người phụ nữ của gia đình, hoàn thành tốt 
việc công lẫn việc tư. Nhiều năm liền chị được Công ty, Công 
đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc danh hiệu tặng: “Phụ nữ 
giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 

Gần 10 năm gắn bó với ngành Điện, gắn bó với hoạt động 
Công đoàn, tuy thời gian chưa dài nhưng chị đã làm được nhiều 
việc hữu ích. Với những đóng góp của mình, chị vinh dự được 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công đoàn Điện lực Việt Nam 
tặng các danh hiệu: Cán bộ Công đoàn giỏi; Cán bộ Nữ công 
tiêu biểu; Thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi 
và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Kỷ niệm chương 
“Vì sự phát triển ngành Công thương Việt Nam” của Bộ Công 
Thương; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công 
đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Khi được hỏi về điều tâm đắc trong hoạt động Công đoàn, 
chị Bạch Lê Hoa trải lòng: “Rất đơn giản, việc làm của mình 
được người lao động tin tưởng, quý mến; được người sử dụng 
lao động tôn trọng và ủng hộ”. Theo chị đó là phần thưởng 
lớn nhất, là động lực để chị đã, đang và sẽ tiếp tục gắn bó với 
hoạt động Công đoàn. nChị Lê Hoa thường đến hiện trường làm việc động viên, thăm hỏi công nhân. 

Chị Lê Hoa và trẻ em vùng cao.
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Chị Lê Thị Thanh Bình và Hội thiện nguyện trong chuyến thiện nguyện tại vùng cao.

= Đoàn mạnh hùng 

gương sáng  tiêu biểu 

Là nhân viên văn thư, 
nhưng nhiều năm qua chị 
Lê Thị Thanh Bình còn 
được phân công kiêm 
nhiệm cả việc thủ kho, 

quản lý dụng cụ thiết bị, vật tư đường 
dây. Mặc dù vậy, chị luôn không ngừng 
học hỏi, tìm hiểu để nắm bắt từng loại 
vật tư, dụng cụ, thiết bị,... phục vụ cho 
việc thi công sửa chữa các đường dây. 
Không chỉ là nữ nhân viên ngành Điện 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan 
giao, đảm đang việc nhà mà chị còn 
được biết đến là người phụ nữ có tấm 
lòng đầy nhân ái. 

Chị Lê Thị Thanh Bình tâm sự, 
chị bắt đầu tham gia hoạt động thiện 
nguyện khi được biết đến Phật pháp. 
Những giáo lý Phật dạy về phát tâm từ 
bi, độ lượng đã khiến trái tim nhân hậu, 
tấm lòng bao dung của chị tự nguyện 
đến với những người nghèo khổ, những 
mảnh đời bất hạnh. Chị là một trong 
những thành viên sáng lập Hội thiện 
nguyện Hiểu và Thương tại Quảng Bình. 
Đến nay, Hội có hàng trăm người tham 
gia. Đối tượng mà Hội hướng đến không 
phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo 
mà đặc biệt hướng tới những vùng sâu, 

tấm lòNg  
nhân ái 

của Nữ côNg NhâN 
tRuyềN tải điệN

Đối với nghề quản lý vận hành đường dây cao 
áp, công việc hầu như ít dành cho nữ giới. Vậy 
mà chị Lê Thị Thanh Bình đã có trên 20 năm 
công tác tại Đội Truyền tải điện Đồng Hới, 
Truyền tải điện Quảng Bình. 
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vùng xa, người tàn tật, neo đơn, người 
gặp hoạn nạn, bệnh nhân nghèo,… 
Ngoài các chương trình thường niên của 
Hội như: Thăm Trung tâm Bảo trợ xã 
hội; Tết cho trẻ em vùng dân tộc thiểu 
số, gần biên giới… mỗi khi có thông tin 
về những hoàn cảnh cơ nhỡ, chị đều 
tìm hiểu, xác nhận cụ thể hoàn cảnh, 
địa chỉ người cần giúp đỡ. Từ đó, đăng 
đầy đủ thông tin lên faceboook cá nhân, 
trang Hội Thiện nguyện Hiểu &Thương 
để kêu gọi quyên góp. 

Hoạt động uy tín của Hội đã vận 
động các nhà hảo tâm trong và ngoài 
nước thông qua mạng xã hội quyên góp 
hàng chục, hàng trăm triệu đồng, nhiều 
hiện vật chăn màn, quần áo, dụng cụ 
sinh hoạt… giúp đỡ những người có 
hoàn cảnh khó khăn. Chị nói: “Tất cả 
số tiền vận động được, dù ít hay nhiều, 
mình thống kê chi tiết có tên, địa chỉ 
người ủng hộ. Định kì có bảng công 
khai thu, chi cho các hội viên và các 
nhà hảo tâm cùng biết. Có như vậy, 
mọi người mới tin tưởng gửi gắm mình 
đại diện trao gửi tấm lòng thiện nguyện 
được!”. Ngoài ra, đã từ nhiều năm nay 
Hội Thiện nguyện Hiểu và Thương vẫn 
duy trì đều đặn mỗi sáng Chủ nhật 
hàng tuần nấu cháo dinh dưỡng phát 
miễn phí cho những bệnh nhân ở Bệnh 
viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Bệnh 
viên Đa khoa TP Đồng Hới, Quảng Bình 
với mong muốn chia sẻ bớt những khó 
khăn với những bệnh nhân nghèo khi 
phải điều trị tại bệnh viện.

“Làm thế nào để cân bằng thời gian 
giữa việc cơ quan, gia đình và thời gian 
cho công việc từ thiện?” - Tôi hỏi. Chị 
cười hiền hậu giải thích: “Mình luôn 
phải sắp xếp và tận dụng hết thời gian. 
Trước hết phải hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chuyên môn ở cơ quan. Việc nhà may 
mắn có ông xã ủng hộ và chia sẻ. Hai 
con trai đều đã lớn và đang đi học đại 
học nên thời gian rảnh mình lại dành 
cho công việc từ thiện. Những chương 
trình thường xuyên như phát cháo từ 
thiện tại bệnh viện gần nhà tổ chức 
vào Chủ nhật hàng tuần thì mình có thể 
tham gia cùng các Hội viên Hội thiện 
nguyện. Còn những chương trình đến 
các xã, huyện vùng xa thì mình phải cố 

gắng sắp xếp thời gian hợp lý”. Khi được 
hỏi, kỉ niệm nào ấn tượng, hoàn cảnh 
nào đáng nhớ nhất với chị khi đi làm 
từ thiện? Chị cho biết, mỗi lần đi thiện 
nguyện đều là một kỉ niệm khó quên. 
Đến nay chị đã cùng Hội gặp và giúp đỡ 
hàng trăm hoàn cảnh khó khăn. Mình 
may mắn có cuộc sống đầy đủ, mỗi 
khi đến với những nơi còn thiếu thốn, 
những hoàn cảnh éo le, thiếu may mắn 
là mình không cầm lòng được. Nhất là 
mỗi khi đến Hội Bảo trợ xã hội thăm 
và trò chuyện với những người già, các 
cháu nhỏ mồ côi, hay đến vùng miền 
núi nghèo xa xôi, dân tộc thiểu số, .. 
là trong lòng cứ day dứt mãi. Còn câu 
chuyện ám ảnh mình nhiều nhất là mới 
gần đây, khi nhận được tin kêu gọi 
quyên góp giúp đỡ mua quan tài cho 
trường hợp người cha của một gia đình 
nghèo ở xã miền núi Xuân Trạch, huyện 
Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình mất đột ngột. 
Khi nhận tin, bỏ dở bữa cơm trưa, mình 
đăng ngay lên mạng và gọi điện đến 
một số bạn bè trong Hội và bạn bè. Chỉ 
một thời gian ngắn, số tiền quyên góp 

đủ và kịp thời chuyển đến phụ giúp gia 
đình cùng lo hậu sự.

Những việc làm của chị tự nhiên xua 
tan đi thành kiến lâu nay trong suy nghĩ 
của tôi rằng con gái Điện là khô khan 
lắm! - Chị cười nói: “Cho đi yêu thương 
là để nhận lại yêu thương! Những việc 
mình làm là đang thực thi văn hoá ngành 
truyền tải mình đấy. Đề cao tính nhân 
văn, coi trọng lòng nhân ái là chuẩn mực 
đạo đức đầu tiên. Quan tâm, chăm sóc, 
giúp đỡ và chia sẻ khi người khác gặp 
khó khăn, bất trắc. Vì vậy, mỗi khi giúp 
đỡ được người bệnh qua cơn hoạn nạn, 
san sẻ phần nào khó khăn của những gia 
đình nghèo, neo đơn mình cảm thấy vui 
vẻ, nhẹ nhàng trong lòng và biết ơn cả 
những người đã cùng đồng hành”.

 Chính những nghĩa cử, việc làm 
đáng trân trọng của chị đã thắp sáng 
ngọn lửa trái tim, trao tình yêu thương 
ấm áp đến với những mảnh đời bất 
hạnh, góp phần nối rộng vòng tay yêu 
thương nhân ái, sưởi ấm lên tình yêu 
thương giữa con người với con người 
trong cuộc sống! n

Trong một lần thăm hỏi bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba.
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gương sáng  tiêu biểu 

Nhìn vào bảng thành 
tích giải thưởng “dày 
cộm” mà chị đã đạt 
được càng  thấu hiểu 
sự nể phục của đồng 

nghiệp dành cho chị hôm nay. Gặp chị, 
có thể ấn tượng ngay với vẻ ngoài thân 
thiện, vui vẻ, nhiệt tình nhưng ẩn bên 
trong là một con người mạnh mẽ, tự 
tin, đầy nhiệt huyết. Không chỉ là một 
chuyên viên văn phòng năng động, 
một “thợ săn” giải thưởng mà chị Oanh 
còn rất say mê các hoạt động Công 
đoàn, nhất là các phong trào, các hội 
thi do Công đoàn Công ty Điện lực An 
Phú Đông và Tổng công ty Điện lực 
TP.HCM tổ chức.

Trong phong trào chỉnh trang mỹ 
quan lưới điện trên các tuyến đường 
Phan Văn Hớn và Lê Thị Riêng, Quận 
12, TP.HCM - chị Oanh đã hăng hái 
tham dự, nhận trách nhiệm đặt băng 
rôn, chụp hình và tham gia cạo, gỡ các 
bảng quảng cáo làm sạch trụ điện. Sau 
đó, viết bài tuyên truyền về phong trào 
trên Bản tin Công đoàn và chị đã hoàn 
thành công việc trong “một nốt nhạc”. 

Hay phong trào dán bảng thông báo 
dịch vụ điện tại các tổ khu phố để người 
dân có thể tiếp cận nhanh chóng các 
dịch vụ của ngành Điện mà không phải 
qua trung gian, giúp làm giảm thời gian 
và chi phí cho khách hàng, chị Oanh 
hưởng ứng đầu tiên và xung phong làm 
nhiệm vụ đặt in pano, trực tiếp đến từng 
tổ dân phố dán bảng thông báo và viết 
bài tuyên truyền ngay sau khi chiến 
dịch kết thúc. Bên cạnh đó, chị đã tham 
gia và tích cực vận động chị em hưởng 

ứng các phong trào rèn luyện sức khỏe 
như: Thi kéo co, nhảy khiêu vũ, đua 
xe đạp,… góp phần làm cho hội thao 
thêm sinh động, hấp dẫn. Chị cũng sẵn 
sàng trở thành “nhiếp ảnh gia” tại ngày 
hội giao lưu bóng đá với các đơn vị bạn, 
cũng như ở các buổi lễ, sự kiện do công 
ty tổ chức. Chị cũng là một trong những 
người hưởng ứng tích cực cuộc vận 
động đi bộ 10.000 bước mỗi ngày.

Đối với các cuộc thi, chị đều hăng hái 
tham gia và đạt hàng loạt giải thưởng ấn 

Nữ cáN bộ côNg đoàN 

XuNg kích tRêN  
mọi mặt tRậN

Tin chị Đinh Thị Hồng Oanh đạt giải Nhì cuộc thi “Những câu 
chuyện đẹp trong thực thi văn hóa doanh nghiệp tại EVNHCMC năm 
2018” - một cuộc thi lớn, giải thưởng cao với nhiều đơn vị tham gia 
trong Tổng công ty không làm mọi người ngạc nhiên bởi chị là một 

cán bộ Công đoàn nổi bật của Công ty Điện lực An Phú Đông.

THàNH TíCH ấN TượNG Của CHị oaNH:
- một sáng kiến và 06 giải pháp cải cách thủ tục hành 

chính mang lại nhiều hiệu quả trong sản xuất kinh doanh 
của đơn vị.

- Đạt nhiều giải thưởng cao tại các hội thi do Tổng 
công ty, Thành phố, Tập đoàn tổ chức.

- 04 năm liên tục (từ năm 2013 đến năm 2017) đạt danh 
hiệu chiến sỹ thi đua. 

- Gương điển hình tiên tiến; gương điển hình dân vận 
khéo cấp Tổng công ty.

- Cán bộ Công đoàn giỏi nhiều năm liên tục.
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tượng: Giải khuyến khích cuộc thi “Tìm 
hiểu về Luật Bình đẳng giới”; Giải Tuần 
cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam” do EVN tổ chức; 
Giải Nhì cuộc thi “Ảnh đẹp ngành Điện” 
trên website Tổng công ty; Giải Khuyến 
khích cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp 
nước CHXHCN Việt Nam”; Giải Khuyến 
khích cuộc thi “Ý tưởng tiết kiệm điện” 
do Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối 
hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức; 
Giải Nhất cá nhân Hội thi Tìm hiểu kiến 
thức pháp luật; Giải Nhất cá nhân Hội 
thi Tìm hiểu về Luật PCCC; và nhiều giải 
thưởng khác…

Cán bộ Công đoàn nữ thì rất nhiều, 
cán bộ Công đoàn đạt giải nhiều cuộc 
thi không phải quá hiếm và cán bộ nữ 
có nhiều sáng kiến, giải pháp công tác 
cũng không ít nhưng điều đặc biệt ở chị 
Đinh Thị Hồng Oanh đó là sự quyết tâm, 
ý chí nỗ lực vươn lên, sự năng động, 
sáng tạo, khả năng kêu gọi mọi người 
tham gia phong trào… Chị xứng đáng 
với danh hiệu cán bộ Công đoàn giỏi, 
chiến sỹ thi đua nhiều năm liền.

Không phải ngẫu nhiên mà mới đây 
- đầu năm 2019 có liên tiếp 3 Quyết 
định khen thưởng của Công ty Điện 
lực An Phú Đông đối với chị Oanh cho 

thành tích: Đạt giải cuộc thi những câu 
chuyện đẹp trong thực thi văn hóa 
doanh nghiệp; cá nhân tích cực đóng 
góp trong việc viết bài, biên tập, quản 
trị trên trang thông tin điện tử của Tổng 
công ty; thực hiện tốt công tác của tổ 
chuyên gia xét thầu.

“Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì 
lợi ích 100 năm trồng người”, ghi nhớ 
lời dặn của Bác Hồ - một “mầm non” 
ở Công ty Điện lực An Phú Đông đã 
vươn lên thành “cây” tốt từ sự chăm 
lo của những con người, của tập thể 
công ty và từ sự nỗ lực chính cái 
“cây” ấy. n

Chị Oanh (hàng đầu, thứ năm từ phải sang).

Vào đời với công việc tạp vụ quét dọn không làm người thiếu nữ ở tuổi 
thanh xuân nhụt chí, chị Đinh Thị Hồng oanh đã biến điều không thể trở 
thành sự thật với hành trình kỳ diệu nếu không muốn nói là khó tin: Vừa 
làm tạp vụ tại Điện lực, vừa tranh thủ học ngoài giờ để từng bước vượt 
qua chương trình cấp ii, cấp iii và tiến vào Đại học, trở thành cử nhân; để 
từ nhân viên hợp đồng thời vụ, làm tạp vụ, trở thành nhân viên văn thư, 
chuyên viên Văn phòng; từ đoàn viên trở thành tổ trưởng Công đoàn rồi 
được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành với rất nhiều vất vả, gian nan mà 
có lúc tưởng chừng chị đã ngục ngã, rồi chị lại mạnh mẽ đứng lên, tiến 
thẳng về phía trước, giống như một chiến binh “bất khả chiến bại”.

‘

‘
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văn hóa  ngành điện

= Đắc cường

ngày hội văn hóa Evn: 

củNg cỐ Niềm tiN để  
thực thi VăN hóa tỐt hơN

Chiều ngày 8/8/2019, tại TP. Đà Nẵng, EVN tổ chức Ngày hội 
Văn hóa EVN, Tọa đàm văn hóa và truyền thống EVN với chủ 
đề “65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin”.

Chương trình Tọa đàm "Người EVN: Tận tâm - Trí tuệ".

Các đại biểu tham gia buổi Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm
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Tham dự buổi Tọa đàm 
có các đồng chí cán bộ 
lão thành của ngành Điện 
qua các thời kỳ; lãnh đạo 
EVN, Công đoàn Điện lực 

Việt Nam, Đoàn Thanh niên EVN, lãnh 
đạo các Ban EVN và các đơn vị thành 
viên EVN; lãnh đạo Ban, Phòng phụ trách 
VHDN, cán bộ trực tiếp làm công tác 
VHDN của các đơn vị thành viên EVN, 
thành viên Tổ công tác Quy tắc ứng xử 
Văn hóa Cơ quan EVN; phía EVNCPC có 
Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và 
lãnh đạo các Ban Tổng công ty…

Chủ đề của buổi Tọa đàm là “Người 
EVN: Tận tâm - Trí tuệ”, gồm 2 nội dung 
chính: Phần 1 “Người EVN: Quá khứ - 
Hiện tại và Tương lai”; phần 2 “Đại sứ 

EVN thời công nghệ”. Trong phần 1 
“Người EVN: Quá khứ - Hiện tại và Tương 
lai”, các khách mời giao lưu tọa đàm 
gồm: ông Đặng Hùng - Nguyên Chủ tịch 
HĐQT Tổng công ty Điện lực Việt Nam 
(nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam), 
Nguyên Cục trưởng Cục Điều tiết Điện 
lực; ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám 
đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đoàn 
viên thanh niên ưu tú Nguyễn Duy Minh 
Khang - Trạm 220kV Tuy Hòa (Truyền 
tải điện Phú Yên, Công ty Truyền tải điện 
3, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia). Các khách mời đã chia sẻ những 
câu chuyện, trả lời các câu hỏi nhằm 
ôn lại những nét đẹp truyền thống của 
con người EVN trong quá khứ và hiện tại, 
những giá trị văn hóa “Tận tâm - Trí tuệ” 
đã được hun đúc và duy trì bền bỉ trong 

dòng chảy phát triển của EVN suốt 65 
năm qua.

Tiếp đến phần 2 “Đại sứ EVN thời 
công nghệ”, các khách mời gồm: Chị 
Trần Thị Anh - Chuyên viên Phòng Thanh 
tra bảo vệ pháp chế (Công ty TNHH MTV 
Điện lực Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực 
miền Trung), là người nhận được Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 
5/2017 với nghĩa cử trả lại 1 tỷ đồng nhặt 
được trên đường cho người bị đánh rơi; 
anh Nguyễn Hoàng Tùng - Điều độ viên 
Trung tâm Điều khiển xa (Công ty TNHH 
MTV Điện lực Hải Dương, Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc), là một trong những 
cá nhân được nhận giải thưởng Nguyễn 
Đức Cảnh lần thứ III và được nhận bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ, có 11 
sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học 

được áp dụng vào thực tế sản xuất trong 
giai đoạn 2013 - 2018, mang lại giá trị 
làm lợi hàng tỷ đồng; anh Nguyễn Đăng 
Đệ - Chuyên viên Ban Truyền thông 
(Tổng công ty Điện lực Miền Trung), là 
tác giả của tác phẩm Đĩa cách điện giành 
giải Đặc biệt cuộc thi ảnh “Nét đẹp văn 
hóa EVN” năm 2018. Các nội dung giao 
lưu, chia sẻ trong phần 2 nói về những 
cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực 
thi văn hóa EVN qua những câu chuyện 
truyền cảm hứng trên các lĩnh vực lao 
động sản xuất, đời sống người làm 
điện toàn quốc như nhặt được của rơi 
trả người đánh mất, có nhiều sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong lao 
động sản xuất, có những bức ảnh đẹp, 
ca khúc hay về ngành Điện…

Được biết, Ngày hội Văn hóa EVN 

là một trong những nội dung nằm trong 
chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 
65 năm Ngày truyền thống ngành Điện 
lực Việt Nam với chủ đề “65 năm EVN - 
Thắp sáng niềm tin”. Ngày hội Văn hoá 
EVN là dịp để CNCNV cùng nhau nhìn 
lại chặng đường 65 năm phát triển của 
ngành Điện, cùng nhau thấm nhuần hơn 
những giá trị văn hoá của EVN, để một lần 
nữa khẳng định vai trò vị trí vô cùng quan 
trọng của văn hoá doanh nghiệp trong 
sự phát triển của EVN, đặc biệt trong giai 
đoạn hiện nay, mọi ngành nghề sản xuất 
kinh doanh đang đứng trước ảnh hưởng 
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; 
tuy nhiên, máy móc, thiết bị có thể thay 
thế con người nhưng văn hoá là cái còn 
tồn tại và quyết định sự sống còn của 
mỗi doanh nghiệp.

Tại buổi Tọa đàm, ông Võ Quang 
Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN kêu gọi: 
“Chúng ta hãy cùng nhau nâng cao nhận 
thức, niềm tin, niềm tự hào về ngành 
Điện; cổ vũ, động viên CBCNV phát huy 
truyền thống đoàn kết, xây dựng môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, thân 
thiện, văn minh và lịch sự, mang lại sự 
hài lòng cho đối tác và khách hàng; tạo 
môi trường thi đua, gắn kết giữa các đơn 
vị với tinh thần học tập, lao động không 
ngừng đến mọi người lao động trong 
toàn Tập đoàn”.

Trước đó, trong sáng ngày 8/8/2019, 
cũng tại TP Đà Nẵng đã diễn ra chương 
trình team building “Kết nối cùng tỏa 
sáng” (là một phần của Ngày hội Văn 
hóa EVN) với sự tham gia của lãnh đạo 
các Ban, Phòng phụ trách VHDN, cán bộ 
trực tiếp làm công tác VHDN của các đơn 
vị thành viên EVN, thành viên Tổ công 
tác Quy tắc ứng xử Văn hóa Cơ quan 
EVN… Các hoạt động team building về 
văn hoá doanh nghiệp EVN với sự hỗ trợ 
của diễn giả Lê Anh Sơn - Trung tâm 
Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam giúp 
CBCNV nhìn nhận lại những gì đã đi qua, 
phải đối mặt và giải quyết nó một cách 
tối ưu nhất; qua đó, tiếp thu được những 
kiến thức để áp dụng cho mình và lan 
tỏa tới các đồng nghiệp để chúng ta có 
chung một hành vi, một nhận thức trong 
xây dựng và thực thi VHDN EVN tiếp tục 
đạt được kết quả tốt hơn. n
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Lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ lão thành của ngành Điện và các chuyên gia 
văn hóa 
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văn hóa  ngành điện

Sáng 23/7, nhân kỷ niệm 72 
năm ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27/7), Đoàn thương binh 
tiêu biểu (gồm 17 người) là 
những thợ điện tại Công ty 

CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) và Công ty 
CP sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) 
đã nghỉ hưu, phấn khởi được đến thăm 
quan Phòng Truyền thống Tập đoàn và 
gặp gỡ giao lưu thường trực Công đoàn 
Điện lực Việt Nam. Trong không khí vui 
mừng, xúc động, đoàn thương binh đã 
được ông Lương Bá Thanh - Phó chủ 
tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng 
các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo, 
Văn phòng CĐĐLVN đón tiếp và dành 
tình cảm sâu nặng đối với những thương 
binh có công với đất nước.

Sau khi tham quan Phòng truyền 
thống EVN với nhiều hiện vật, hình ảnh 
trung thực, phong phú mang lại nhiều ý 
nghĩa, đoàn thương binh đã được ông 
Lương Bá Thanh - Phó chủ tịch Công 
đoàn Điện lực VN thông tin nhanh về kết 
quả sản xuất, kinh doanh của EVN và 
các hoạt động Công đoàn đã có nhiều 
chuyển biến tích cực, mang lại hiệu 
quả thiết thực cho sản xuất và đời sống 
người lao động. Các mục tiêu phấn đấu 

của EVN trong giai đoạn 2020 - 2025 
đều có tính khả thi cao, làm cho các 
thương binh thấu hiểu về hiện tại, vững 
tin vào tương lai. Ông Nguyễn Gia Minh 
- 71 tuổi, thương binh hạng 3/4 (nguyên 
trưởng kíp PX Hóa) xúc động cho biết: 
“Nhờ có cuộc gặp mặt hôm nay, tôi mới 
thấy hết được quá trình xây dựng và 
phát triển của EVN và Công đoàn Điện 
lực VN. Với phương châm hành động 
hướng về cơ sở, Công đoàn Điện lực VN 
đã thực sự trở thành điểm tựa, niềm tin 
của người lao động”.

Đối với ông Nguyễn Văn Nghị, sinh 
năm 1952, thương tật 27% (nguyên thợ 
điện phân xưởng kiểm nhiệt), vui mừng 
bày tỏ: “Ngày hôm nay, thật may mắn, 
thông qua phòng truyền thống, tôi đã 
được chứng kiến một hành trình phi 
thường của EVN vì sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Đây là điểm sáng 
lịch sử, in dấu trong cuộc sống, in dấu 
trong trái tim tôi...”. Còn ông Nguyễn 
Huy Thực sinh năm 1944, thương binh 
hạng 3/4 (nguyên trưởng ban thi đua 
NM điện Phả Lại), cởi mở sẻ chia: 
“Trong những năm qua, tôi đọc Bản 
tin Công đoàn Điện lực VN đã thấy rõ 
bản tin phản ánh đầy đủ, sâu sắc các 

mặt hoạt động của EVN, tạo điểm nhấn 
không chỉ điện với sản xuất và đời sống 
mà điện còn là nguồn sống trong tâm 
hồn của mỗi con người, giúp cho thợ 
điện có trách nhiệm hơn với công việc, 
sống tử tế hơn với cuộc đời...”.

Có nhiều thương binh là thợ điện 
cao tuổi như ông Lê Văn Gần, Nguyễn 
Văn Thiện, Nguyễn Quang Tuấn, Lê Văn 
Quang, Phạm Ngọc Hà, Mạc Văn Thiếp 
và Lê Quý Khôi… đều hồ hởi cho biết, 
cảm xúc hạnh phúc, phấn khởi khi được 
trở về thăm Phòng truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam với những kỷ niệm 
đáng nhớ trong cuộc đời.

Kết thúc cuộc gặp mặt, ông Lương 
Bá Thanh - Phó chủ tịch Công đoàn 
Điện lực Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn 
các thương binh là thợ điện đã về với 
cuộc sống đời thường sẽ gìn giữ nét 
đẹp của người thợ điện Việt Nam. Bằng 
kinh nghiệm và vốn sống của mình, 
tiếp tục đóng góp trí tuệ, góp phần xây 
dựng EVN phát triển bền vững. “Thương 
binh tàn nhưng không phế” xứng danh 
là người lính Cụ Hồ, đã “đi qua năm 
tháng”, đã “đi qua cuộc chiến” để… tự 
hào! - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN 
Lương Bá Thanh nhấn mạnh. n

“đi qua cuộc chiếN” để… tự hào
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Em ơi! Nếu cơn bão kia là những kẻ xâm lăng
Thì xách ba lô lên và đi anh cũng là chiến sỹ
Sẽ chẳng đắn đo, âu lo hay suy nghĩ
Đánh tan trận này sẽ về sớm em ơi
 
Xe chuyển bánh, trời mưa gió tơi bời
Ngoài cửa kính, gió rít từng hồi hung dữ
Tôi ngồi sát bên anh cùng hướng về “căn cứ”
Nắm chặt bàn tay quyết “đánh thắng trận này”
 
Trời mưa tuôn, cơn bão sắp bủa vây
Tôi cắt thép, anh  hăng say chẻ cọc
Mưa cuốn tan giọt mồ hôi nặng nhọc
Ta lấy sức người, chống chọi sức thiên nhiên
 
Bão táp, gió gào từng đợt triền miên
Trước dãy nhà, cây trở mình răng rắc
Anh ngồi sau tôi, bám vào nhau thật chắc
Kiểm tra mặt bằng, lường trước những rủi ro
 

Trời đã chuyển đêm, lòng hồi hộp âu lo
Đêm hôm nay mới đúng là “trận lớn”
Bão sẽ mạnh hơn, gió ngày càng hung tợn
Tao sẽ nằm đây chờ mày đến bão ơi.
 
“Địch đánh nửa đêm, đạn pháo rợp trời”
Sấm chớp đùng đoàng từng dàn khủng khiếp
Mưa tuôn, gió gào từng hồi liên tiếp
Sét sáng một vùng, trời đất cũng ngả nghiêng
 
Ta bên nhau, trong trận đánh đầu tiên
Chuẩn bị kỹ nên lòng không sợ hãi
Mưa sẽ tan nhanh, gió hiền hoà trở lại
Trời sẽ sáng dần hơn đẩy cơn bão lùi xa
 
Ngày mới sang, sau dãy núi xa xa
Mặt trời lại lên, phủ một tươi mới
Cây vẫn xanh như chưa từng bão tới
Tôi nhìn anh… 
“Chiến thắng” thật rồi!

Đánh “bão”

minh trí - Ban QL Dự án Điện 2
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bình luận - phân tích

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2019 do Công đoàn Điện lực 
Việt Nam tổ chức từ ngày 01/6 đến ngày 15/7/2019 đã thu hút 144 tác giả là CBCNV 
trong ngành Điện ở mọi miền của Tổ quốc tham gia, với số lượng 1.010 bức ảnh gửi về 
Ban tổ chức Cuộc thi.
Các tác phẩm dự thi đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp, phản ánh chân thực nhân vật, 
tính chất đặc thù về điều kiện lao động sản xuất của CNVCLĐ ngành Điện.

kết quả cuộc thi ảNh “Nét đẹp côNg đoàN 
Và Người lao độNg” Năm 2019 

Ảnh số 1 -  “Tầm cao người thợ điện” - Tác giả Nguyễn Thế Hùng (Truyền 
tải điện Nghệ An).

Ảnh số 3 - “Ấm tình mùa lũ”, tác giả Lê Hồng Hà (Công ty thủy điện Sơn La).

Ảnh số 5 - “Điện về đảo xa” - Tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn (Tạp chí Điện lực).

Ảnh số 4 - “Niềm vui người thợ trẻ” - Tác giả Phạm Thị Ngọc Diệp (Công ty Điện 
lực Sơn La).

Ảnh số 2 -  “Vũ điệu người thợ điện” - Tác giả Nguyễn Ngô Bảo Ngọc (Công ty 
Điện lực Đăk Lăk).

Ban Tuyên giáo (tổng hợp) 


