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Đóng điện thành công trạm 
biến áp 110kV An Lão (Hải 

Phòng)
Ngày 4/1, Tập đoàn TOJI phối hợp cùng Điện lực Hải 
Phòng đóng điện thành công trạm biến áp 110kV An 
Lão.

Trong dự án này, Tập đoàn TOJI cung cấp thiết bị vật 
tư bao gồm thiết bị hợp bộ H-GIS 110kV Pass M0, tủ 
trung thế, tủ điều khiển bảo vệ.

Thiết bị hợp bộ H-GIS với nhiều tính năng vượt trội 
như tích hợp các thiết bị máy cắt, dao cách ly, dao 
nối đất, biến điện áp, biến dòng… tiết kiệm không 
gian lắp chỉ bằng 1 nửa diện tích so với trạm AIS 
truyền thống.

Trạm biến áp 110kV An Lão (Hải Phòng)

Hoàn thành dự án “Đường dây và trạm biến áp 110kV 
An Lão” đã góp phần nâng cao chất lượng điện năng, ổn 
định đời sống cho người dân huyện An Lão nói riêng và 
người dân Hải Phòng nói chung.

Trạm biến áp 110kV Hải 
Phòng 96 chính thức vận hành
Tối ngày 13/1, Tập đoàn TOJI tiếp tục đóng điện 
thành công trạm biến áp 110kV Hải Phòng 96; đồng 
thời kết nối thành công hệ thống SCADA về trung 
tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc A1 và trung tâm 
điều độ B2 Công ty Điện lực Hải Phòng.

Hải Phòng 96 là 1 trong số 10 trạm biến áp thuộc dự 
án "Hoàn thiện sơ đồ 10 trạm biến áp ngoại thành 
Hải Phòng" do Công ty Điện lực Hải Phòng làm chủ 
đầu tư.

Trạm biến áp 110kV Hải Phòng 96

Trong dự án này, TOJI cung cấp vật tư thiết bị trạm, 
lắp mới máy cắt hợp bộ H-GIS 145kV Pass M0 của 
hãng ABB Italia, tủ điều khiển bảo vệ do TOJI sản 
xuất và lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống 
SCADA.

Dự kiến trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ hoàn thiện 
các hạng mục và phối hợp đóng điện tiếp các trạm 
còn lại thuộc dự án nêu trên.

Đóng điện thành công 3 đường 
dây phục vụ giải phóng mặt 
bằng đường Hưng Tây (Vinh)

Dự án Di dời đường dây 220kV, 110kV phục vụ giải 
phóng mặt bằng đường Hưng Tây (Vinh) được hoàn 
thành trong tháng 1/2018.

Dự án bao gồm 3 đường dây đã đóng điện thành 
công là đường dây 110kV Đô Lương, đóng điện ngày 
31/12/2017; đường dây 110kV Nghi Sơn, đóng điện 
ngày 12/01/2018 và đường dây 220kV Nghi Sơn mạch 
1, đóng điện ngày 24/01/2018.

Ngoài ra, 2 đường dây còn lại là đường dây 220kV Nghi 
Sơn mạch 2 và 2 mạch đường dây 220kV Đô Lương dự 
kiến sẽ đóng điện lần lượt vào ngày 26/01 và 31/01.

Dự án Di dời đường dây 220kV, 110kV phục vụ giải 
phóng mặt bằng đường Hưng Tây do UBND thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Công ty Tư 
vấn Thiết kế chịu trách nhiệm thiết kế và giám sát 
công trình.
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Lắp đặt hệ thống USP tại 8 
trạm biến áp trung gian thuộc 

tỉnh Quảng Nam
Trong tháng 1/2018, Tập đoàn TOJI đã lắp đặt hệ 
thống USP tại 8 trạm biến áp trung gian thuộc tỉnh 
Quảng Nam.

Các trạm biến áp trung gian này nằm trong gói thầu 
Mua sắm bộ nguồn các dự án: MINISCADA thành 
phố Tam Kỳ, Quảng Nam và MINISCADA thành phố 
Pleiku, Gia Lai. Dự án do Ban Quản lý dự án điện 
nông thôn miền Trung làm chủ đầu tư.

Trong dự án này, TOJI thực hiện lên phương án, thi 
công lắp đặt hệ thống USP tại 8 trạm biến áp trung 
gian Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Quế Trung, 
Quế Thuận, Duy Hòa, Đại Lãnh, Đông Gia thuộc tỉnh 
Quảng Nam.

Dự án hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng 
điện năng, ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất 
của người dân tỉnh Quảng Nam.

Giải Tứ hùng TOJI chuẩn bị 
khởi tranh

Hướng tới Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, được sự đồng ý 
của Tổng Giám đốc, FC TOJI sẽ tổ chức giải Tứ hùng 
vào chiều thứ 4 ngày 7/2/2018 (tức 22 tháng Chạp) 
tại sân bóng Yên Xá theo thể thức đối đầu trực tiếp.

Theo kết quả bốc thăm, đội Ban Giám đốc và Công 
ty Tư vấn Thiết kế sẽ gặp đội Ban Kỹ thuật và Nhà 
máy; đội Ban Kinh doanh và Ban Năng lượng gặp 
Ban Kế hoạch và Ban Vật tư.

Hai đội thắng ở 2 cặp đấu trên sẽ bước vào chung 
kết tranh ngôi vô địch với giải thưởng 5 triệu đồng. 
Đội giải Nhì và giải Ba lần lượt nhận được giải thưởng 
là 3 triệu đồng và 1 triệu đồng. Ngoài ra, cầu thủ 
Vua phá lưới cũng nhận được giải thưởng 500 ngàn 
đồng.

Ban Tài chính là ban đầu tiên giành giải Xanh - sạch - 
đẹp môi trường làm việc

Hy vọng trong năm 2018, các đơn vị sẽ tiếp tục 
chăm sóc góc làm việc của mình của mình, để “ngôi 
nhà thứ hai” của mỗi chúng ta ngày càng gọn gàng, 
ngăn nắp và sạch đẹp.

Khép lại cuộc thi “Xanh - sạch 
- đẹp môi trường làm việc 

2017”
Cuộc thi “Xanh - sạch - đẹp môi trường làm việc” của 
Tập đoàn TOJI sẽ khép lại kể từ tháng này.

Chương trình “Xanh - sạch - đẹp môi trường làm 
việc” do Ban Hành chính đưa ra từ tháng 8 năm 2017 
nhằm khuyến khích, động viên các đơn vị trang trí 
nơi làm việc, tạo hứng khởi trong công việc.

Trải qua 5 tháng, môi trường làm việc trong Tập 
đoàn đã có những biến chuyển tích cực. Những chậu 
cây, bình hoa đã xuất hiện nhiều hơn, tô điểm cho 
các phòng ban, tạo không khí tươi mới, trong lành, 
giúp CBNV thoải mái làm việc.

Đóng điện trạm biến áp 110kV 
Nhơn Tân (Bình Định)

Sáng ngày 31/1, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành 
công trạm biến áp 110kV Nhơn Tân.

Đây là dự án Nâng công suất các TBA 110kV Krông 
Ana, EaKar, Vĩnh Linh; Lắp MBA T2 TBA 110kV Quán 
Ngang, Quảng Phú, Nhơn Tân; Nâng công suất 
truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Krông Buk 
- Buôn Ma Thuột và dự phòng năm 2017 do Tổng 
Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư.

Trong dự án này, Tập đoàn TOJI chịu trách nhiệm 
cung cấp tủ máy cắt hợp bộ 24kV, tủ điều khiển bảo 
vệ và dịch vụ lắp đặt cho trạm biến áp 110kV Nhơn 
Tân.

Trạm Nhơn Tân đi vào hoạt động góp phần ổn định 
chất lượng điện năng, nâng cao đời sống sản xuất, 
sinh hoạt của người dân Nhơn Tân nói riêng và Bình 
Định nói chung.
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Sáng tác Đón xuân
Khải Hoàn

Bình minh nắng nhẹ qua thềm
Long lanh sương sớm, nhuộm thêm sắc vàng
Vườn hoa, đàn bướm rộn ràng
Muôn hoa đua nở mênh mang sắc màu
Trời xanh én nối đuôi nhau
Nàng xuân xinh đẹp nép sau cổng trời
Xuân về ngây ngất hồn tôi
Nụ cười rạng rỡ đón mời nàng xuân.
Phố phường rộn rã bước chân
Nàng xuân đã đến thật gần bên tôi
Xuân về trên khắp muôn nơi
Nhà nhà nô nức rạng ngời đón xuân
Ta về sum  họp quây quần
Gia đình đoàn tụ muôn phần yêu thương
Mai đào rực rỡ bốn phương
Chúc mừng năm mới ánh dương ngập tràn
Cầu cho quốc thái dân an
Nhà nhà no đủ, ngập tràn niềm vui
Gia đình hạnh phúc, ngọt bùi
Công thành danh toại tươi cười đón xuân.
Chúc cho TOJI xa gần
Lãnh đạo cùng các “thần dân” đồng lòng
Quân đi quyết lập chiến công
Bước chân hùng tráng về trong khải hoàn
TOJI hạnh phúc, hân hoan
Đón chào xuân mới lan tràn niềm vui.

Câu đối Tết
Nguyễn Tiến Thoại

Thông báo lịch nghỉ Tết 
Nguyên Đán 2018

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, toàn thể cán bộ 
công nhân viên của Tập đoàn TOJI sẽ được nghỉ 10 
ngày.

Cụ thể thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 
11/02/2018 (tức 26/12 năm Đinh Dậu) đến hết ngày 
20/02/2018 (mồng 5 Tết).

Từ thứ Tư, ngày 21/02/2018 (mồng 6 Tết), Tập đoàn 
sẽ trở lại làm việc bình thường.

Nhân dịp năm mới, Tổng Giám đốc Hồ Minh Tiến gửi 
lời chúc toàn thể CBNV và gia đình một năm mới 
Mậu Tuất an khang, thịnh vượng và hạnh phúc!

10 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ 
tổng kết cuối năm

Như thông lệ trước mỗi kỳ Tết đến xuân về, năm 
nay, Tập đoàn TOJI sẽ tổ chức lễ tổng kết và tiệc tất 
niên tại Nhà máy vào lúc 17h, ngày 10/02 (25 tháng 
Chạp).

Lễ tổng kết năm 2016

Trong buổi lễ, Tổng Giám đốc sẽ phát biểu và trao 
tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất 
sắc trong năm 2017. Bữa cơm tất niên thân mật, ấm 
cúng sẽ diễn ra ngay sau đó, đan xen là những tiết 
mục văn nghệ do chính các CBNV thể hiện.



Anh Huấn “Lào Cai”
Xuân Mai

Nhân Vật

Cô Lê Thị Huấn - Trưởng ban Dự án

“Chắc kiếp trước có lẽ cô là đàn ông nên kiếp này mới có duyên với nghề điện đến thế...”, cô Huấn 
trải lòng về mối nhân duyên suốt 13 năm với TOJI.

Khi những văn phòng làm việc ở KĐT Bắc Hà tắt đèn, cửa 
đóng, then cài, khi dòng người hối hả về nhà trong giá rét 
căm căm, tấp nập sắm Tết cùng với gia đình thì đâu đó 
trong những căn nhà 34, 72, 41 vẫn rực sáng ánh đèn. Một 
trong số đó, phải kể đến căn phòng tiêu biểu trên tầng 3 
nhà 34 của Ban Dự án, nơi có một đoàn quân thầm lặng, 
góp phần không nhỏ cho sự bắt đầu nhiều công trình lớn 
của Tập đoàn. Người đội trưởng tiên phong của đoàn quân 
ấy là cô Huấn.

“Cái tên nói lên tất cả”, không ít lần cô Huấn bị tưởng nhầm 
là nam, đến cả chính cô còn ngờ ngợ về thân thế nam nhi ở 
tiền kiếp của mình. Cô Huấn song hành cùng với chú Hồng, 
như một “cặp trời sinh” trong những lần đấu thầu. Oái oăm 
thay, dù đã giới thiệu rất rõ ràng thì khách hàng vẫn nhầm 
lẫn anh Huấn, chị Hồng. Riết thành quen, nhiều người thường trêu cô là anh Huấn. Thậm chí còn là Huấn “Lào 
Cai” vì trùng tên với một anh Giám đốc Điện lực Lào Cai thuở ấy.

Cô Huấn gắn bó với TOJI thấm thoắt cũng mười mấy năm. Năm 2005, tốt nghiệp Đại học Hà Nội, cô từ trung 
tâm tiếng Anh về làm Lễ tân cho TOJI, rồi chuyển sang làm ở phòng Thầu. Lại nói về chuyện vô tư, ngây thơ. 
Lần đầu tiên đi nộp thầu ở Điện lực Ba Đình, anh Sơn “Lào Cai” căn dặn kỹ càng rằng cần phải chuẩn bị một 
bài phát biểu để giới thiệu về bản thân, quê quán, sở thích. Tưởng thật, cô cẩn thận viết ra giấy một bài khá 
dài, học thuộc sẵn, rồi hồi hộp chờ đợi, mãi sau mới biết mình bị lừa. Có lần, phải đóng thầu đến 12h đêm, 
Thắng Kỹ thuật ở lại hỗ trợ Ban Dự án và mục đích chính là chờ để được đưa một em gái về nhà, nhưng do 
ngây thơ vô số tội, cô cứ nằng nặc đòi Thắng đưa về nhà khiến cho chú em đành phải đưa mà lòng thì tiếc hùi 
hụi.

Anh H. một đồng nghiệp lâu năm cho biết: “Huấn sống vô tư, nhiệt huyết, hết lòng vì mọi người, làm việc 
bằng cả trái tim mình, chẳng bao giờ ăn thua, trừ đấu thầu, nên nhìn mặt là biết số sướng”. Với cô Huấn và 
đồng đội, giây phút biết giá mở thầu rồi trúng thầu là thời khắc vỡ òa, không thể nào quên được. Cô chia sẻ: 
“Để trúng được một gói thầu, là công sức của rất nhiều người, đặc biệt Sếp luôn là Tổng Tư lệnh chỉ đạo sát 
sao, các đơn vị khác trong Tập đoàn cũng hỗ trợ Ban Dự án rất nhiệt tình, cùng phối hợp nhịp nhàng, ăn ý để 
mang lại những thành quả ngọt ngào.”

Cô Huấn (áo đen) và cô Hằng - đôi bạn cùng tiến

Ở TOJI, triết lý quản trị của người đứng đầu theo tinh thần Phật 
pháp và tinh thần đó đã lan tỏa đến toàn thể CBNV mà cô Huấn 
là một cán bộ tiêu biểu. Cô luôn tích cực tham gia các hoạt 
động thiện nguyện trong và ngoài Tập đoàn. Bất cứ chương 
trình nào cần là cô hoan hỷ có mặt, góp sức, góp tiền hay vật 
chất, cô đều nhiệt tình tham gia. Cô mong muốn Tập đoàn sẽ 
có nhiều chương trình thiện nguyện hơn nữa để mang lại niềm 
vui, niềm hạnh phúc đến cho những người nghèo, những mảnh 
đời không may mắn. Hạnh phúc là sự sẻ chia và quan trọng 
hơn nữa, việc thiện nguyện này sẽ gieo trồng thiện căn cho tất 
cả mọi người.

Thầu càng nhiều, cô Huấn, Ban Dự án và các đơn vị khác càng 
bận rộn. Công việc thì không hẳn lúc nào cũng thuận lợi và 

suôn sẻ nhưng ai nấy cũng đều hồ hởi và cảm thấy quá đỗi vui mừng, tràn đầy niềm hy vọng vào một năm 
mới đầy hứa hẹn. Với sự dẫn dắt của Sếp và nỗ lực của toàn thể CBNV, hy vọng trong năm Mậu Tuất 2018, 
Tập đoàn TOJI sẽ vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và phát triển bền vững, khẳng 
định vị thế hàng đầu trong ngành Năng lượng nước nhà.



Góc nhìn

Ký ức ngày Tết
Thu Cúc

Giữa thành thị phồn hoa, tìm đâu được thứ ký ức ám ảnh, bình dị mà ấm áp của ngày Tết xưa. Thứ 
ký ức giúp con người muốn trở về nhà…

Những người phụ nữ thuộc thế hệ 8x như tôi chắc vẫn còn nhớ về hình ảnh Tết cổ truyền nhưng hồi ức ấy đã 
hơi xa mờ như sau làn khói mỏng. Thuở ngày xưa ấy, khi gió lạnh buốt bắt đầu về như những ngày này, khi 
mà bàn chân lúc nào cũng phải giấu kỹ trong đôi tất dày ấm thì quyển sổ ghi chép cũ kỹ của mẹ đã bắt đầu 
lên lịch cho những món ăn ngày Tết. Tôi thường hào hứng lắm khi cùng mẹ lật giở từng tờ giấy hơi úa nâu 
và lẩm nhẩm tính. Nhà mình cần bao nhiêu hành củ nhỉ? Loại hành tía căng mây mẩy, hăng đến tận óc. Loại 
hành này sẽ được dùng để làm hành muối, một thứ hương vị chẳng thể nào quên được. Thứ hương vị ấy có cái 
hăng của hành, cái đậm ngọt của các loại gia vị, cái nồng ấm của gừng. Rồi thịt ba chỉ, gạo nếp, đỗ xanh, tiêu 
hạt để gói bánh chưng. Rồi mua gì nữa mẹ nhỉ? Gói mứt dừa, chút hạt dưa cắn tí tách, hạt bí thơm bùi.

Bố tôi thường quyết định gói khoảng hai ba chục chiếc bánh chưng trong những mùa Tết ấy. Ngày bắt đầu gói, 
những lớp lá dong dày xanh mượt mua ngoài chợ và lấy thêm ở nhà ông bà nội được lau rửa sạch sẽ đặt lên 
mâm giữa chiếu, một mẹt gạo thật to, một nồi đầy những miếng thịt cắt đều đặn, một mẹt đỗ đã tách hết vỏ, 
rồi những gia vị khác được gom gọn gàng trên một đĩa nhỏ đặt giữa mâm. Xong xuôi mọi thứ thì cả nhà tôi 
ngồi quây quần gói bánh và thi xem bánh của ai đẹp nhất. Nhà tôi không dùng khuôn để gói nhưng bánh của 
bố lúc nào cũng vuông vức không khác gì được đúc từ một khuôn cứng, giống như cách bố gấp chăn màn theo 
kiểu hòn gạch mà tôi vẫn ngưỡng mộ.

Và hẳn mùi khói bếp là một thứ vương vấn tê lòng. Cái hình ảnh cả gia đình bạn bè ngồi quây quần bên bếp 
củi ở góc sân để canh nồi bánh chưng đang sôi tí tách, ném vào đống lửa đỏ vài củ khoai lang ngọt sẽ mãi 
găm trong trái tim của mỗi người nếu đã trải qua nó phải không nào? Đến độ dù có ngắm bất cứ một bức ảnh 
cũ nào về ngày Tết cổ truyền trên trang kết quả tìm kiếm của Google tôi đều cảm thấy hình như có bóng dáng 
mình trong đó.

Những năm đó tôi chắc học cấp 2 chứ mấy, 
vài chục chiếc bánh chưng được gói ghém bảo 
quản cẩn thận để ăn dần, để chị tôi mang đi 
học nơi xa, để biếu họ hàng. Những bữa ăn 
ngon tuyệt với bánh chưng thường kéo dài đến 
hết tháng Giêng, đến tận khi cành đào rụng 
hết từng cánh đào nho nhỏ. Nhưng những hồi 
ức ấy cứ xa mờ dần theo thời gian và trong cái 
sự lớn dần lên của một cô bé là tôi, sự thay 
đổi hiển hiện ngay trong mái nhà nhỏ bé khi 
mà lượng bánh được gói cứ ít dần đi, rồi đến 
một ngày cả nhà không còn gói bánh nữa vì 
“chẳng mấy ai còn thích ăn, bánh để lâu bị 
hỏng hết”. Hình như lúc đó cuộc sống đã bắt 
đầu no đủ rồi.



Tôi đã rời xa tuổi thơ và hồi ức đó rất lâu, lâu lắm rồi, cái Tết bây giờ của tôi không có mùi khói, ít mùi hành, 
chẳng có bếp lửa. Cuộc sống mới của tôi là một gia đình trung lưu phố thị, tuyệt nhiên không gian không đủ 
rộng để thắp một ngọn lửa củi, lòng người cũng chẳng đủ cũ để cố tìm lại hương vị ám khói ấy, dù tôi vẫn 
nhận thấy chút nuối tiếc ở hai người già nhất trong gia đình. Một người đàn ông cố gắng tụ tập bạn bè già để 
bắc nồi bánh chưng trong ngõ, dù là nồi điện. Một người phụ nữ cố gắng giữ lại hương Tết trong ký ức của bà 
qua nồi canh măng. Tôi chỉ cảm thấy chút ít thôi vì cái vị Tết này với cái khói Tết ngày xưa của tôi khác nhau 
nhiều lắm.

Còn người trẻ quanh tôi bây giờ thì sao 
nhỉ? Tôi bắt gặp chút lưỡng lự không 
muốn trở về ngày Tết của vài đứa con đi 
xa, tôi bắt gặp chút mong ước đi đây đi đó 
để nghỉ ngơi và khám phá những vùng đất 
mới vào dịp Tết. Dường như những người 
trẻ ấy muốn bỏ đi khỏi áp lực của những 
kỳ vọng bên trong mái nhà, hay thoát 
khỏi chốn thường ngày, nhưng bản thân 
họ cũng chẳng biết đang tìm kiếm điều 
gì. Số còn lại, Tết là nằm dài nghỉ ngơi với 
những bộ phim hài, Tết là nhậu nhẹt quán 
xá với bạn bè, họ chẳng nuối tiếc hay nhớ 
nhung gì cả.

Những ngày này khi ngồi nhớ về Tết xưa 
với một sự thèm muốn vu vơ như thế, 
hình như tôi đã trải qua gần đúng một 
vòng nhỏ trong chuỗi luân hồi của thời 
gian.  Một vòng là cháu, là con, rồi là cha 
mẹ, một vòng từ sự thiếu thốn đến hơi no đủ, một vòng từ sự vui tươi hồn nhiên đến thấm chút nuối tiếc về 
những mất mát không thể cưỡng lại nổi của tạo hóa. Tôi chợt thấy buồn!

“Mẹ ơi, sắp Tết rồi!”
“Ừ, sắp Tết rồi con ạ!”
“Con có thích Tết không?”

Đứa trẻ nhỏ đáng yêu nơi thành thị chẳng biết trả lời thật sự thích Tết vì gì, có lẽ vì được mua quần áo mới, vì 
được đi chơi những trung tâm thương mại đầy ánh đèn, vì được nghỉ học… còn vì gì nữa nhỉ? Tôi chợt thấy sợ 
và tự hỏi tôi sẽ để lại gì trong ký ức tuổi thơ của con tôi về ngày Tết như một thứ  ký ức mà tôi đã có, thứ ký 
ức vương vấn, ám ảnh, bình dị, thứ ký ức giúp cho người ta muốn về nhà?
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