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Đóng điện trạm biến áp 220kV Bảo 
Lộc (Lâm Đồng)

Dự án “Đường dây 220kV Di Linh - Bảo Lộc (Mạch 2)” sẽ là 
dự án được đóng điện cuối cùng trong năm 2017 của Tập 
đoàn TOJI.

Đây là dự án do Công ty Truyền tải điện 3 làm chủ đầu tư. 
Trong dự án này, TOJI chịu trách nhiệm cung cấp tủ bảo vệ 
rơ le, tủ định vị sự cố và làm SCADA về Trung tâm điều độ 
HTĐ Miền Nam.

Trạm 220kV Bảo Lộc đã nghiệm thu vào ngày 27/12 vừa rồi 
và sẽ được đóng điện vào ngày 30/12.

Đường dây 220 kV Di Linh - Bảo Lộc mạch 2 hoàn thành giúp 
nâng cao độ tin cậy, cung cấp điện ổn định, an toàn cho các 
huyện thành phố trong khu vực; chống quá tải cho đường 
dây 220 kV Di Linh - Bảo Lộc mạch đơn hiện hữu. Đường dây 220kV Di Linh - Bảo Lộc
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Đóng điện trạm biến áp 110kV 
Mang Yang (Gia Lai)

Ngày 23/12, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành 
công trạm biến áp 110kV Mang Yang (Gia Lai). Đây 
là dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm 
chủ đầu tư.

Trạm biến áp 110kV Mang Yang

Trong dự án này, TOJI cung cấp tủ máy cắt hợp bộ 
24kV, tủ điều khiển bảo vệ và dịch vụ cấu hình mở 
rộng hệ thống điều khiển cho trạm biến áp 110kV 
Mang Yang.

Trạm Mang Yang đóng điện thành công góp phần 
nâng công suất trạm biến áp 110kV An Khê, Chư 
Sê. Đồng thời cải tạo hệ thống điều khiển, bảo vệ 
và SCADA để chuyển các trạm biến áp 110kV sang 
vận hành không người trực như trạm Lệ Thủy, Lao 
Bảo, Khe Sanh, Mộ Đức, Mỹ Thành, Phù Cát, Sông 
Cầu, Đăk R’lấp.

Đóng điện 3 trạm biến áp và 
đưa 3 trạm biến áp vào vận 
hành không người trực tại 

Khánh Hòa
Trong tháng 12 vừa rồi, Tập đoàn TOJI đã liên tiếp 
đón nhận tin vui khi đóng điện thành công 3 trạm 
biến áp và đưa 3 trạm biến áp vào vận hành không 
người trực tại Khánh Hòa. 6 trạm thuộc 2 này trực 
thuộc các dự án do Công ty Điện lực Khánh Hòa 
làm chủ đầu tư.

Trạm biến áp 110kV Nam Cam Ranh

Ngày 20/12, Tập đoàn TOJI đã đưa thành công 3 
trạm biến áp 110kV Đồng Đế, 110kV Diên Khánh 
và 110kV Vạn Giã vào vận hành không người trực 
thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống SCADA để 
chuyển  trạm biến áp 110kV E31, E32, E33 vào vận 
hành không người trực. Trong dự án này, TOJI thiết 
kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, 
hướng dẫn vận hành 3 trạm biến áp.

Ngày 22/12, TOJI tiếp tục đóng điện thành công 
3 trạm 110kV Bình Tân, Diên Khánh và Nam Cam 
Ranh thuộc dự án mua sắm thiết bị chính cho các 
trạm biến áp 110kV E32, EBT và ENCR. Tập đoàn 
TOJI là nhà cung cấp tủ bảo vệ , điều khiển 110kV 
cho 3 trạm biến áp này.

Đóng điện trạm biến áp 110kV 
Tràng Duệ (Hải Phòng)

Ngày 19/11, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành 
công trạm biến áp 110kV Tràng Duệ thuộc dự án 
“Bổ sung tủ trung thế tại trạm biến áp 110kV Tràng 
Duệ”.

Đây là dự án do Công ty Điện lực Hải Phòng làm 
chủ đầu tư. Trong dự án này, TOJI chịu trách nhiệm 
cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị; 
cung cấp lắp đặt vật liệu, thí nghiệm hiệu chỉnh, 
khai báo cơ sở dữ liệu hệ thống SCADA.

Trạm 110kV Tràng Duệ đóng điện thành công góp 
phần nâng cao chất lượng điện năng, ổn định chất 
lượng đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân 
Hải Phòng.



Đóng điện trạm biến áp 110kV 
Đồn Phó (Bình Định)

Ngày 23/12, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành 
công trạm biến áp 110kV Đồn Phó. Đây là dự án do 
Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư.

Trong dự án này, TOJI cung cấp tủ máy cắt hợp bộ 
trung thế thuộc các công trình SCL 2017 và các 
công trình khôi phục khả năng vận hành an toàn 
của đường dây 110kV.

Dự án hoàn thành góp phần đảm bảo tính an toàn 
của đường dây 110kV trong quá trình vận hành; 
nâng cao chất lượng trạm biến áp 110kV Đồn Phó.

Website TOJI mới chính thức 
hoạt động

Kể từ tháng 12 này, website mới của Công ty Cổ 
phần Tập đoàn TOJI với tên miền www.toji.vn sẽ 
chính thức đi vào hoạt động.

Tại trang web của Tập đoàn, khách hàng và CBNV 
có thể tìm hiểu tổng quan về Tập đoàn, lịch sử phát 
triển, sơ đồ tổ chức trong phần Giới thiệu. Các tin 
tức nội bộ, tin hoạt động sản xuất – kinh doanh 
được đăng tải đầy đủ trong mục Tin tức. Các hoạt 
động văn hóa nội bộ có thể được xem trong mục 
Văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu 
thông tin về các sản phẩm do TOJI sản xuất và 
phân phối trong mục Sản phẩm. Đồng thời, thay vì 
phải kiểm tra lại email, CBNV có thể dễ dàng tìm lại 
báo TOJI Kết nối của từng tháng bằng cách nhập 
địa chỉ email của mình trong phần TOJI Kết nối ở 
phần đầu website.

Website mới đang được tiếp tục hoàn thiện nội dung 
và sẽ tiếp tục là kênh thông tin chính thống của Tập 
đoàn trong nội bộ và ra bên ngoài.

TOJI mặc áo mới đón Giáng 
sinh

Hòa chung với không khí Noel ngập tràn trên khắp 
các nẻo đường Hà Nội, Tập đoàn TOJI cũng khoác 
lên mình tấm áo sặc sỡ sắc màu đón chào Giáng 
sinh.

Sảnh Lễ tân Tập đoàn TOJI

Từ giữa tháng 12, bước vào sảnh Lễ tân TOJI, 
người ta không thể không chú ý đến những bông 
tuyết, những trái cầu, vòng hoa và ruy băng lơ lửng 
ngang tầm mắt. Nhìn vào những món đồ trang trí 
bắt mắt, sinh động này, những cán bộ, nhân viên 
TOJI luôn tất bật với bộn bề công việc đã nhận ra, 
một mùa Giáng sinh mới sắp về, một năm mới sắp 
sang với nhiều hứa hẹn vào một năm tràn đầy sinh 
khí và tốt lành.

Công ty Tư vấn Thiết kế giành 
giải “Xanh, sạch, đẹp môi 
trường làm việc” tháng 12

Dù không có quá nhiều bàn tay người phụ nữ chăm 
sóc và dọn dẹp, nhưng nhờ sự ngăn nắp, gọn gàng, 
cùng với màu xanh của các chậu cây tô điểm trong 
không gian trắng muốt đã giúp Công ty Tư vấn 
Thiết kế giành được giải thưởng “Xanh, sạch, đẹp 
môi trường làm việc” tháng 12. Tháng trước, giải 
này đã thuộc về Ban Vật tư.
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Trong cái lặng im của Sa Pa, dưới những dinh thự 
đầy cũ kĩ, chỉ mới nghe tên, người ta đã nghĩ đến 
chuyện nghỉ ngơi, đến những lễ hội tuyết hay nóc 
nhà Đông Dương. Và cũng chỉ rất gần chân đỉnh 
Fansipan thôi, có những con người TOJI đang 
ngày đêm làm việc suốt nhiều tháng qua…

Lặng lẽ Sapa
Mai Thanh

Sapa lạnh, thời tiết khắc nghiệt. Sương mù buổi sớm 
và những cơn gió rét làm cóng đờ những đôi bàn tay 
trên trạm.

Trạm 110kV Sapa đang đi vào giai đoạn hoàn thiện 
cuối cùng, các cán bộ TOJI miệt mài nỗ lực, những 
mong sẽ kịp đóng điện vào những ngày cuối năm này.

Ngay từ những ngày đầu lắp đặt, căn chỉnh thiết bị, vật tư nhất thứ và thời gian sau là đấu nối nhị thứ, đội 
thi công đã gặp không ít khó khăn. Cán bộ TOJI trong tấm áo mưa choàng, lỉnh kỉnh nào áo len, áo khoác dày 
cộp bên trong, đi ủng cao thay thế cho đôi giày bảo hộ trong những ngày mưa, trên nền sân trạm bê bết bùn 
đất, là hình ảnh quen thuộc của người lính công trường Sapa. Họ thật khác với nhiều du khách xúng xính váy 
áo hàng ngày vẫn ngang qua để leo đỉnh Fansipan. Mười mấy con người lúc cao điểm, cứ dậy sớm lên trạm rồi 
đến rất muộn mới trở về tắm giặt, mặc kệ người ta yêu đương, hò hẹn, nghỉ ngơi.

Sân trạm vẫn còn ngổn ngang, độ ẩm cao cộng thêm mây mù và nhiệt độ xuống thấp nhưng vẫn không làm 
ảnh hưởng tới tiến độ thi công dự án. “Cái khó ló cái khôn”, người TOJI đốt lửa sưởi, căng bạt để tránh mưa 
mù và bảo vệ thiết bị khi đấu nối. Mưa nhiều khiến đường khó đi, việc vận chuyển thiết bị vô cùng khó khăn, 
cả đội phải đóng bè, lót gỗ, trải đường, quấn xích vào lốp để tránh trượt cho xe tải chở biến dòng, biến áp lên 
vị trí lắp đặt. Mang được thiết bị lên sân trạm, đã như một niềm vui lớn làm giãn ra trên các khuôn mặt một 
nụ cười.

Ngày qua ngày, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, sự hiểm trở của địa hình, hình ảnh trạm điện 110kV 
đang dần hiện ra với những tủ trung thế, ngăn lộ, đường dây… Chỉ ít ngày nữa thôi, trạm sẽ hoàn thiện và sẽ 
đến giây phút đóng điện được mong chờ biết bao ngày qua...

Xin chúc cho những người anh em TOJI đang thi công tại Sapa luôn mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết, vượt 
qua mọi khó khăn và sớm hoàn thành nhiệm vụ mà Tập đoàn giao phó!

Góc nhìn



Nhân Vật

Cô Phượng
NTG

“Cô Phượng - Nhà ở Văn Cao, hay nói tào lao, một 
tham tán buôn chuyện, người cực kỳ am hiểu về 
TOJI với những chuyện hậu cung bí hiểm…”

Ở TOJI, có lẽ không ai là không biết đến những “tố chất” trên của “Trưởng ban Tuyên truyền lưu động” Đinh 
Huy Phượng, Đội trưởng đội xe của Tập đoàn.

Anh Phượng (còn được gọi là “cô” Phượng), vào TOJI vừa chẵn 10 năm, là một trong 21 cán bộ thâm niên 
được vinh danh tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn vào tháng 7 vừa qua. Cái dáng vẻ cao lớn, giọng 
nói ồm ồm, đôi lông mày luôn nhíu khiến anh mang vẻ dữ dằn nhưng khi nghe anh nói chuyện mới thấy anh 
khéo léo, dí dỏm ra trò. Anh như một pho sử sống, cứ thao thao bất tuyệt về chuyện này, chuyện khác, khiến 
cho cả chuyến đi cùng anh sẽ là trận cười sảng khoái. Anh bảo: “Hồi mới vào TOJI, tính mình không được nền 
nã thế này đâu. Đến khi được đi cùng sếp nhiều, có duyên với những chuyến đưa đón nhà chùa hay đưa đoàn 
đi thiện nguyện, mình cứ mưa dầm thấm đất nên được cảm hóa dần mà hiền đi, tâm mình cũng thanh thản 
hơn.”

Anh Phượng là một người yêu xe như yêu vợ, mà hơn vợ thì đúng, vì thực sự anh rất nể vợ mình. Sau những 
chuyến đi dài, anh lại cọ rửa, lau chùi sạch bóng từng khe kẽ, giữ xe lúc nào cũng sạch sẽ, bóng loáng, chỉ 
một về xước nhỏ thôi, anh cũng phát hiện ra ngay và “dằn vặt đến chết” người mượn xe của anh mà lái vụng. 
“Mình có chăm sóc nó tốt, thì nó mới chăm sóc ngược lại mình em ạ. Xe tốt thì không lo bị nằm đường, ít phải 
sửa chữa. Hơn nữa, giữ xe tốt cũng là giữ cho tài sản công ty.” 

Anh luôn năng nổ, nhiệt tình vì công việc và đặc biệt luôn đúng giờ một cách nguyên tắc. Nắng, mưa, gió, 
bão, cứ lên lịch là anh lại lên đường mà chẳng nề hà. Anh tâm niệm phải vững tay lái để làm sao những người 
ngồi trên xe tin tưởng sẽ an toàn mà an tâm đánh giấc thật sâu sau những chuyến đi dài, sau những giờ công 
tác căng thẳng, mệt mỏi. Anh tự tin vào khả năng cầm lái và làm chủ xa lộ của mình. Có lần đi nộp thầu do 
quốc lộ 1 đang sửa nên phải đi đường mòn HCM,  gặp vụ tai nạn tại Hà Tĩnh lúc 22h, anh khẳng định nếu đưa 
họ đi cấp cứu thì đi vào Đà Nẵng vẫn kịp đóng thầu. Sau đó, anh đã đi suốt đêm chấp nhận chịu phạt bắn tốc 
độ và đến điểm nộp thầu lúc 8h45' sáng hôm sau.

Do đã thông thạo các thiết bị điện, nhiều khi phải giao hàng đi các tỉnh xa xôi, anh nhận đi một mình để mọi 
người làm việc khác. Anh đi cùng những chuyến công tác của cán bộ TOJI theo dọc chiều dài đất nước. Những 
chuyến đi ít biết trước ngày về vì còn phụ thuộc vào tiến độ công trình. Có khi vài ngày, có khi là là cả vài 
tháng trời. Khi ra trạm, nếu cần là anh cũng lao vào đấu nối như ai, chẳng kém gì một người lính công trường 
có tuổi nghề.

Giờ anh chỉ mong sẽ tiếp tục được đi cùng với sự phát 
triển của Tập đoàn, sống một cuộc đời giản dị, anh em 
trong công ty quan tâm đến nhau, hàng ngày được 
nhìn thấy nhau, ngồi uống chén nước, nói vài ba câu 
chuyện là vui rồi.

“Về anh Phượng, anh chốt lại một câu như xe đạp 
Phượng Hoàng:

Phượng Hoàng lắm kẻ khen chê,
Đến khi lao động lại mê Phượng Hoàng.”

Một Trưởng ban cho hay.

Anh Phượng (người thứ ba từ trái sang) cùng TGĐ và 
các Trưởng ban trong chuyến thiện nguyện Lai Châu.



Mr. Thanh
Tư vấn Thiết kế (25/12)

Mrs. Loan
Ban Vật tư (05/12)

Mrs. Hạnh
Nhà máy (09/12)

Mrs. Giang
Ban Hành chính (09/12)

Mr. Thắng
Ban Kỹ thuật (16/12)Mrs. Huyền

Ban Kế toán (11/12)

Mr. Long
Nhà máy (28/12)



Bé Bê (Giang Minh Anh)
Con bố Hiệp – Ban Kinh doanh

Chào đời ngày 05/12/2017

Bé Gà (Nguyễn Xuân Phúc)
Con mẹ Thơm – Ban Hành chính

Chào đời ngày 08/12/2017

TOJI SMALL




