




“Lửa trong tôi với ngọn lửa trong anh cùng cháy cho bước chân rộn ràng…”

Xin mượn lời câu hát trong “Ngọn lửa trái tim” để viết về những ngọn lửa nổi bật quanh tôi, tại TOJI những 
ngày tháng qua.

Cơ duyên mang tôi đến với TOJI, không ai khác, ngoài sếp Tiến. Nếu cả TOJI là một ngôi nhà, thì sếp là bếp 
trưởng. Một “master chef” thuần thục menu, am hiểu khẩu vị từng người, nêm nếm sao cho ai cũng có thể ăn 
chung với nhau một mâm cơm, cùng nhau nhìn về một hướng. Và đặc biệt, anh luôn khiến cho bếp TOJI đỏ 
lửa, lan tỏa sự ấm áp cho tất cả mọi người.

Gốc rễ của ngọn lửa trong anh, có lẽ là tinh thần Phật pháp mà anh tôn thờ làm triết lý sống, triết lý quản trị. 
Từ chính tâm mình, anh đối đãi với tất cả.

Những năm tháng kinh tế khó khăn, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, người TOJI vẫn có thể ngồi vui với 
bạn: “Công ty tôi một năm tăng lương hai lần”, chắc câu đó cũng đủ cho một số ai đó ngậm ngùi vì có khi “3 
năm rồi công ty tôi cũng chẳng tăng lương”. Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng có lẽ, với một doanh nghiệp tư 
nhân, không phải lãnh đạo nào cũng làm được hoặc coi là ưu tiên. Khi có ai đó ngập ngừng mở lời, anh quả 
quyết: “Các em giúp anh được bao nhiêu mà xin gánh đỡ, kể cả có bán nhà thì anh cũng không để nhân viên 
của anh chịu thiệt…”

15 năm thành lập Tập đoàn TOJI năm nay, chắc hẳn các cán bộ TOJI cùng gia đình sẽ không bao giờ quên 
được những điều mà sếp đã dành cho. Một tuần ăn, nghỉ, vui chơi cho cả gia đình ở thành phố biển xinh đẹp 
với biết bao kỷ niệm. Vừa kết thúc chuyến nghỉ mát dài ngày, là một quyết định thưởng động viên những đóng 
góp của toàn thể cán bộ nhân viên vào ngày lễ trọng đại của Tập đoàn. Tôi còn nhớ rất rõ sự bất ngờ và niềm 
vui giãn ra trên khuôn mặt của mọi người cả tuần sau chuyến đi.

Các hoạt động phong trào, thiện nguyện luôn được anh ưu tiên hàng đầu. Tuần nào, các nam cán bộ cũng 
được nghỉ làm từ sớm để ra sân cỏ rồi bia hơi, cùng nhau giao lưu gắn bó, tăng tình đoàn kết. Chính ngọn lửa 
thiện tâm trong anh, đã làm bùng lên các ngọn lửa khác đang âm ỉ trong mỗi trái tim người TOJI. Hiến máu 
nhân đạo, cứ lẳng lặng không ai bảo ai mà đăng ký đông như ngày hội. Xây trường cho trẻ vùng cao, càng lúc 
quỹ càng lại càng đầy, rất nhiều người mong muốn được tham gia chuyến đi đường trường chẳng dễ dàng này. 
Viết về anh, còn nhiều lắm, nhưng hãy để mỗi người TOJI viết thêm cho riêng mình.

Hoài béo là một biệt danh khá “tử tế” trong những biệt danh người 
ta gọi anh Hoài, Trưởng ban Kế hoạch. Gắn bó với sếp đã lâu, 
anh Hoài là người tường tận lịch sử, con người TOJI. Ngoài những 
chuyến đi xa theo những dự án lớn, anh còn nổi lên như một ngọn 
lửa phong trào tiền bối. Dù anh hát không được hay, nhưng anh 
thực sự yêu ca hát. Mỗi lần anh em đi hát, anh luôn “cướp” diễn 
đàn và bắt đầu mua vui cho tất cả mọi người. Ngồi nói chuyện với 
anh, nhiều khi anh em phải “đội mũ bảo hiểm” vì những câu trêu 
đùa đầy hóm hỉnh, hoặc về đến nhà sẽ bật ra cười vì giờ mới hiểu. 
Hoài béo luôn hết mình trong công việc, trong tất cả các phong trào 
lớn nhỏ. Có thêm chút tài lẻ thơ văn, đá bóng, anh luôn biết cách 
để khuấy động mọi người và trở thành tâm điểm của đám đông. Có 
thể nói, anh Hoài là thế hệ nhiệt huyết phong trào F1 của TOJI.

Tấn béo – một MC trứ danh trong những cuộc vui. Với lối dẫn dắt hóm hỉnh, khá giống MC đám cưới ở làng tôi, 
anh khiến cho mọi người cười vui ngặt nghẽo. Hình ảnh một người đàn ông làn da rám sẫm giống Bao Công, 
vòng bụng to và tay chân nần nẫn, “chưa thấy người nhưng luôn thấy tiếng” đã để lại ấn tượng đẹp với nhiều 
người. Sau những chuyến áp tải hàng trong vai trò “người vận chuyển” có khi cả tháng trời, cứ về đến nhà là 
anh lại lao đi tìm đồng đội. Thứ 5 hàng tuần, nếu thấy Tấn béo ra sân, y như rằng, sau đó là không say không 
về. Dù trời lạnh đến mấy, anh cũng phải mặc bộ quần áo cầu thủ để chụp ảnh rồi mới chịu ngồi hàng khán 
giả, vì không biết đá mà cũng chẳng được gọi vào sân. Sự hồn hậu, chân thành và một chút “bốc lửa” khiến 
anh thật gần gũi.



38 tuổi Hiệp bò mới lấy vợ. Vợ anh là một cô bé ngoan hiền kém 13 tuổi. Anh lấy vợ ai cũng sốc, vì tưởng thế 
nào, hóa ra vẫn bình thường như mọi người. Được gọi là Hiệp “bò” có lẽ vì anh ăn chơi quần quật, quên cả lập 
gia đình. Chỉ nghĩ hình ảnh ông bố gần 40 tuổi nâng niu từng món đồ bé tí xíu, hào hứng chờ đợi con gái đầu 
lòng thôi, cũng thấy khó tả lắm. “Hiệp bò nói được, làm được”, câu mà anh Sinh Trường khẳng định chắc nịch 
về ông anh của mình. Vì thế, ở đâu đông vui, ở đó có Hiệp bò. Việc gì không tham gia thì thôi, đã có mặt Hiệp 
bò là luôn hết mình và luôn tới bến. Ở anh, sự sôi nổi, nhiệt huyết và chân thành luôn sẵn đầy và chỉ trực trào 
ra.

Lại nói về Sinh Trường hay Sinh “thần chết”. Anh sở hữu một bộ khung hiếm thấy, nhưng thật đúng “gày là 
thầy tất cả”. Bóng đá Sinh chạy rất khỏe, tham gia không thiếu buổi nào. Văn nghệ cũng luôn sôi nổi không 
kém. Các hoạt động chung của Tập đoàn, anh luôn đi đầu và hô hào anh em hưởng ứng, tham gia. Cứ thế 
thôi, từng chút một, anh cứ lan tỏa tới mọi người một tinh thần tích cực.

Đức Hồ, một người lành như đất ở TOJI nhưng lại là ông bầu của nhiều hoạt động chung. Anh luôn dành cho 
người khác một sự tử tế và chân thành. Từ nét mặt đã thấy anh khó có thể làm hại ai hay nói đôi lời không 
tốt. Chắc vì thế mà anh hay bị trêu đùa, và nhiều lúc anh cũng không biết đùa nên cứ đỏ mặt tía tai như thật. 
Bất cứ ai cần, anh đều giúp đỡ tối đa và chan hòa với tất cả.

Những ngọn lửa khác vẫn luôn cháy sáng và lan tỏa những điều tốt đẹp tới tất cả mọi người như anh Hà còi, 
anh Nam đồng, chị Huấn…. Những thế hệ đàn em, những ngọn lửa nhỏ khác như Luân, Thanh, Nam, Long, 
Hải, Hiếu, Tài, Hùng, Huy, Ngọc, Thoại vẫn đang cháy, tiếp bước các bậc tiền bối của mình. Mong rằng các em 
sẽ tiếp nối tốt tinh thần được tỏa ra từ những tiền bối để lan tỏa tới tất cả mọi người, góp sức tạo nên một 
TOJI tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, đưa Tập đoàn phát triển vươn xa.

Thay đổi tổ chức và mô hình làm việc trong Tập đoàn
Với định hướng phát triển Tập đoàn lên một tầm cao mới, ngày càng chuyên nghiệp và mở rộng thêm một số 
lĩnh vực trong ngành năng lượng đến năm 2020, trong tháng 11, Tổng Giám đốc đã có một số quyết định thay 
đổi tổ chức, mô hình làm việc theo quy mô các công trình, bám sát các dự án. 

Theo đó, năm 2018, ngành điện sẽ triển khai các dự án, được phân chia thành 3 nhóm:

1 - Đấu thầu tập trung tổng thầu EPC (tư vấn cung cấp thiết bị và xây lắp) có quy mô lớn và giá trị gói thầu 
lớn;
2 - Mua sắm thiết bị mở rộng các trạm điện có quy mô vừa và nhỏ & bán lẻ;
3 - Sửa chữa nâng công suất các nhà máy thủy điện, nhiệt điện; xây dựng mới các nhà máy điện mặt trời, 
nhà máy điện gió; các dự án truyền tải.

Phòng Dự án (trực thuộc Ban Kinh doanh)



Để chủ động trong công việc và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cho các dự án trong thời gian tới, TGĐ quyết 
định:
- Ban Dự án tập trung vào các gói thầu có quy mô lớn (theo mục 1). 
- Thành lập Phòng Dự án (thuộc Ban Kinh doanh), thực hiện các gói thầu có quy mô vừa và nhỏ theo từng 
dự án dưới 10 tỷ đồng (theo mục 2). Trong trường hợp các dự án đặc biệt, TGĐ sẽ trao đổi thêm với Trưởng 
phòng để đưa ra phương án tối ưu và hiệu quả nhất.
- Thành lập Ban Năng lượng thực hiện các công việc (theo mục 3). Về nhân sự, TGĐ sẽ tuyển dụng trong thời 
gian tới.
- Bổ nhiệm thêm 01 Trợ lý TGĐ hỗ trợ thêm cho Ms Hà. Ms Vượng đảm nhiệm các việc đối ngoại của TGĐ.
- Bổ nhiệm Ms. Thảo, Ban Dự án làm Trưởng phòng Dự án (Ban Kinh doanh), trực tiếp báo cáo công việc cho 
TGĐ. 
- Bổ nhiệm Ms. Nhung là Phó phòng Dự án (Ban Kinh doanh), hỗ trợ cho Ms. Thảo và điều hành công việc khi 
Ms. Thảo đi vắng.
- Chuyển Mr. Chiến từ Ban Kỹ thuật sang phụ trách Kỹ thuật cho Phòng Dự án (Ban Kinh doanh), Mr. Lộc, Ms. 
Trang thực hiện các công việc được phân công trong Phòng Dự án (Ban Kinh doanh).

Không yêu cầu mặc đồng phục trong mùa đông
Để đảm bảo sức khỏe, giữ ấm trong mùa đông, Tập đoàn không yêu cầu cán bộ mặc đồng phục áo sơ mi 
trắng và áo kẻ. Theo đó, mọi người có thể chủ động lựa chọn trang phục phù hợp với mình, đảm bảo ấm áp, 
lịch sự, trang nhã và phù hợp với trang phục công sở.

Nếu nhiệt độ dưới 10°C hoặc vào các ngày thứ 7 mọi người được mặc quần bò.

Thông báo này sẽ được áp dụng đến khi có thông báo mới.

Ban Vật tư giành giải Xanh, Sạch, Đẹp tháng 11
Với các cô gái đảm đang, khéo léo, phòng làm việc của Ban Vật tư thường xuyên được trang trí bởi rất nhiều 
loại hoa tươi theo mùa. Bàn làm việc của các cá nhân luôn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đó là lý do đơn 
vị này đã trở thành đơn vị Xanh, Sạch, Đẹp nhất Tập đoàn.


