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Trạm 110kV An Lão sẽ đóng 
điện vào đầu tháng 9/2017

Cường Phạm

Những công đoạn cuối cùng của dự án “Đường 
dây và trạm biến áp 110kV An Lão” (Hải 
Phòng) đang được gấp rút triển khai, để trạm 
sẵn sàng đóng điện vào đầu tháng 9.

Trong dự án này, TOJI cung cấp những vật tư 
thiết bị bao gồm: 05 thiết bị hợp bộ H-GIS 
110kV Pass M0, TU, TI , CSV, tủ trung thế 
35kV, tủ trung thế 22kV, tủ đo lường, tủ điều 
khiển bảo vệ.

Thiết bị hợp bộ H-GIS (HALF-GIS) lần đầu tiên 
được lắp đặt cho Điện lực Hải Phòng. Đây là 
thiết bị do hãng ABB sản xuất, với nhiều tính 
năng và ưu điểm vượt trội như: Tích hợp các 
thiết bị máy cắt, dao cách ly, dao nối đất, biến 
dòng, biến điện áp…; Tiết kiệm không gian 
lắp chỉ bằng một nửa diện tích so với tạm AIS 
truyền thống, phù hợp với nơi có diện tích lắp 
đặt trạm hạn chế; Lắp đặt dễ dàng, độ tin cậy 
cao và không phải bảo trì trong thời gian dài.

Chuyên gia hãng ABB hướng dẫn cán bộ lắp đặt, vận 
hành máy

Ngày 29/7/2017, chuyên gia người Italia của 
hãng ABB đã sang Việt Nam, phối hợp với các 
cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn TOJI xuống công 
trường trạm 110kV An Lão hướng đẫn cán bộ 
Điện lực lắp đặt vận hành, chạy thử máy. Tới 
ngày 16/8/2017, Điện lực Hải Phòng đã tổ chức 
đóng điện kỹ thuật trước khi đóng điện chính 
thức.

Ngoài dự án An Lão, trong năm 2016 - 2017, 
Tập đoàn TOJI cấp 15 máy hợp bộ H-GIS 
110kV  Pass M0, gần 100 chiếc tủ điều khiển 
bảo vệ có giá trị lên đến gần 8 triệu USD cho 
dự án 110kV Quán Trữ và dự án hoàn thiện sơ 
đồ 10 trạm biến áp 110kV khu vực ngoại thành 
Hải Phòng.

Đóng điện thành công tại 
Vũng Tàu và Ninh Bình

Lê Dũng & Hữu Toàn

Trong tháng 8, Tập đoàn TOJI đã đóng điện 
thành công 2 trạm biến áp tại Vũng Tàu và 
Ninh Bình.

Sau gần 2 tháng thực hiện, dự án Xây dựng 
đường dây cáp ngầm trung thế 22kV và TBA 3 
pha 320kVA-22/0,4kVA do Tập đoàn TOJI triển 
khai cho trạm cáp quang biển AAE-1, đã chính 
thức đóng điện vào ngày 01/08/2017.

Đây là dự án hợp tác giữa TOJI và Tập đoàn 
Viettel cho trạm cáp quang biển AAE-1, tại 
Phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Trong dự án này, TOJI cung cấp và xây 
dựng mới tuyến cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/
PVC/Sehh/DSTA/PVC 3x50mm2 - 24kV chiều 
dài tuyến 2.050m; Cung cấp thiết bị và lắp 
đặt trạm biến áp, máy biến áp dầu công suất 
1x320kVA - 22-2x2,5/0,4kV; Cung cấp và lắp 
đặt hệ thống trung thế, tủ hạ thế, tủ tụ bù tự 
động; Cung cấp, thi công và lắp đặt các hạng 
mục, thiết bị theo hồ sơ thiết kế.

Trạm Tam Điệp, Ninh Bình

Ngày 20/8, PC Ninh Bình đã tổ chức đóng điện 
thành công ngăn lộ máy biến áp T1, kết thúc 
quá trình thi công dự án Lắp đặt MBA T2-TBA 
110kV KCN Tam Điệp do Điện lực Ninh Bình làm 
chủ đầu tư. Liên danh Tập đoàn TOJI và Công 
ty CP Xây lắp điên lực 1 là nhà thầu thi công dự 
án này.
 
Buổi lễ đóng điện diễn ra trang trọng với sự 
tham gia của ông Trần Đăng Sơn - Giám đốc 
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình cùng 
Chủ tịch hội đồng nghiệm thu và đầy đủ các 
phòng ban chức năng. Đại diện PC Ninh Bình 
ghi nhận những nỗ lực của nhà thầu trong việc 
triển khai thành công dự án.
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Phối hợp tổ chức bồi huấn 
cho cán bộ Điện lực Bắc Ninh
Ngày 18/8/2017, Công ty Điện lực Bắc Ninh phối 
hợp cùng Tập đoàn TOJI và 3M tổ chức lớp bồi 
huấn Lý thuyết, thi công và xử lý sự cố phụ kiện 
cáp ngầm 3M USA tại hội trường của công ty.

Lớp bồi huấn diễn ra cả ngày 18/8, với sự tham 
gia của hơn 60 cán bộ đến từ các đơn vị Điện 
lực trong toàn tỉnh. Buổi sáng, Tập đoàn TOJI 
cùng 3M cung cấp cho các cán bộ Điện lực những 
thông tin hữu ích về đầu cáp, hộp nối. Buổi chiều, 
Trưởng bộ phận Xây lắp, anh Phùng Quang Bình 
đã trực tiếp hướng dẫn thực hành cho các cán bộ 
Điện lực và giải đáp những thắc mắc về sự cố có 
thể xảy ra trong quá trình thi công.

Phiên thực hành buổi chiều tại Hội trường Công ty Điện 
lực Bắc Ninh

Việc phối hợp với Điện lực các tỉnh tổ chức lớp bồi 
huấn cho cán bộ là một hoạt động thường xuyên 
của Tập đoàn TOJI nhằm cập nhật các thông tin 
về sản phẩm cho cán bộ Điện lực và  tăng cường 
quan hệ hợp tác đôi bên.

Xanh, sạch, đẹp môi trường 
làm việc

Nhằm tạo hứng khởi cho CBNV trong quá trình 
làm việc, đồng thời tạo thiện cảm với khách hàng 
đến giao dịch, Ban Hành chính đã phát động 
chương trình “Xanh, sạch, đẹp môi trường làm 
việc” kể từ đầu tháng 8.

Theo đó, các Ban/Công ty được khuyến khích 
trang trí phòng làm việc với hoa, cây xanh… và 
chú ý sắp xếp đồ đạc trong phòng gọn gàng, đẹp 
mắt. Phòng làm việc không để có mùi hôi, mùi 
thuốc lá, đồ ăn. Nhà vệ sinh cần được giữ gìn sạch 
sẽ, khô ráo. Rác ở các tầng cần được thu gom và 
mang xuống vào cuối ngày. Các kho vật tư - hàng 
hóa cần sắp xếp khoa học, dễ tìm, tránh hỏng 
hóc, thất lạc.

Để khuyến khích các Ban/Công ty hưởng ứng 
chương trình với tinh thần cao nhất, mỗi tháng 
Ban Hành chính sẽ đi chấm điểm và chọn ra đơn 
vị có môi trường làm việc “xanh, sạch, đẹp” nhất 

“Thể thao mang lại sức khỏe, 
sức khỏe khơi nguồn sáng tạo”

Được sự đồng ý, khích lệ tinh thần thể thao của 
TGĐ Hồ Minh Tiến, chương trình “Thể thao mang 
lại sức khỏe, sức khỏe khơi nguồn sáng tạo” đã 
được phát động trong tháng 8 này.

Cụ thể, các Phòng, Ban, Công ty thành viên trong 
Tập đoàn thành lập các đội bóng để đá giao hữu 
với nhau vào 16h30 các ngày thứ 5 hàng tuần 
tại sân bóng Yên Xá, Văn Quán - Hà Đông. Đầu 
mối tổ chức và các thông tin về đội đá, lịch đá, 
vui lòng liên hệ Mr. Hồ Việt Đức – Phó ban Vật tư, 
máy lẻ 334.

Bầu Đức – ông bầu bóng đá TOJI, liên hệ máy lẻ 334 
hoặc trong group FC TOJI.

Từ đầu tháng 8, nhiều trận cầu đẹp mắt đã diễn 
ra với sự tham gia của đông đảo các thành viên 
trong Tập đoàn. Chương trình không chỉ là sân 
chơi rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau 
giờ làm việc mà còn là nơi cán bộ và các phòng 
ban gần gũi và hiểu nhau hơn.

để nhận thưởng 300.000 đồng. Đồng thời, Ban 
Hành chính sẽ thường xuyên đi nhắc nhở các 
phòng ban không nghiêm túc thực hiện và phạt 
200.000 đồng với mỗi lần vi phạm. Số tiền này 
được sung quỹ từ thiện.

Ngoài ra, để bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, các đơn vị cũng cần hưởng 
ứng bằng cách tiết kiệm giấy, tận dụng giấy 1 mặt 
để in ấn các giấy tờ lưu hành nội bộ và với các văn 
bản ban hành ra ngoài có số lượng lớn, cần in 2 
mặt.

Góc làm việc gọn gàng, ngăn nắp với những cây xanh 
đã giúp Ban Tài chính nhận giải đơn vị Xanh, sạch, đẹp 

tháng 8 với phần thưởng 300.000đ



Thăm hỏi và trao quà cho 5 cháu bé tại viện Bỏng quốc gia
Chiều ngày 5/8/2017, các cán bộ TOJI đã tới Viện bỏng Quốc gia thăm hỏi, động viên 5 cháu bé kém may 
mắn, bị bỏng nặng là Lò Văn Phương, Hà Văn Dương, Phạm Văn Hoàn, Phạm Tuấn Đức và Đinh Việt Hoàng.

Với số tiền 2 triệu đồng ban đầu từ chương trình “Một giọt máu, một tấm lòng”, trong sáng ngày 5/8, một số 
cán bộ nhân viên và Trưởng đơn vị biết được ý định của BTC muốn vào viện Bỏng trao tặng đã nhiệt tình ủng 
hộ, nâng tổng số tiền lên 7,5 triệu đồng. Lẳng lặng lan tỏa cho nhau thông tin, ai biết cũng vội vã mang tiền 
lên đưa cho đoàn để kịp chuyến đi vào buổi chiều.

Viện Bỏng chiều thứ 7 vắng lặng, chẳng ồn ào. Tầng 2, khoa Nhi, chỉ có những tiếng thở dài ngao ngán và 
những giọt nước mắt lã chã rơi. Các cháu bị bỏng rất nặng, có cháu bị bỏng nước sôi khi mới vừa 20 tháng 
tuổi, có cháu vô tình bị bỏng cồn toàn thân khi sang nhà hàng xóm... Chân, tay, mặt, mũi đã chẳng còn lành 
lặn, toàn thân đau đớn khi vết bỏng vỡ ra, gia đình cũng chẳng còn đủ tiền để trang trải. Và dù rất muốn được 
vào tận nơi, nhưng đoàn chỉ được phép nhìn từ xa khu cách ly các cháu nằm điều trị.

Cha mẹ của những mảnh đời bất hạnh với khuôn mặt khắc khổ, mệt mỏi, được bác sĩ dẫn ra phòng gặp chúng 
tôi để nhận số tiền giúp đỡ từ TOJI một cách chóng vánh rồi phải vào túc trực. “Không facebook, không chụp 
ảnh nhé các đồng chí”, bác sĩ đề nghị. Tất cả đều rất nhanh, rất vội, cả sự hàm ơn trong những đôi mắt luôn 
trực khóc, trong cái nắm tay thật chặt. Chỉ là một phần ít ỏi, mong sao gia đình sẽ vượt qua, các cháu sớm 
bình phục để tiếp tục một cuộc sống vui khỏe cùng những ước mơ phía trước.  
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Ấy thế mà không hiểu điều gì đã làm nên sức hấp dẫn ở gã, Trưởng ban Kỹ thuật Cao Việt Hà. Từ ngày vào 
TOJI 15 năm có lẻ, cái hồi mà gã chưa có gì, đã thường xuyên bị người ta yêu trộm, người ta nhớ thương mà 
gã chẳng thể nào đáp trả. Gã kiêu. Rít một hơi thuốc dài, gã tâm sự về phận mình đào hoa số hưởng. 

Rồi gã cũng yêu. Một chuyện tình thơ mộng như phim. Trong một lần tới xem game show “Vượt qua thử thách” 
ở Đài Hà Nội, chàng và nàng đã vô tình quen nhau, rồi gã bắt đầu bị nàng theo dõi. Chẳng thể ngờ, căn phòng 
trọ ở Pháo Đài Láng của gã lại rất gần với nhà nàng. Gã đặc biệt thích ăn bánh rán. Chiều chiều đi làm về, Hà 
lại qua ăn bánh rán nhà đầu ngõ. Thế nào mà cô nàng gặp ở Đài truyền hình, lại thường xuyên phụ mẹ rán 
bánh. Cái cách em nặn bánh, rán bánh và lấy bánh cho gã ăn, duyên quá trời luôn. Thế là gã yêu. Rồi gã cưới.

Gã vào TOJI cũng là mối lương duyên. Năm 2002, chàng sinh viên Đại học Bách khoa ra trường, vác tấm bằng 
Khá đến ứng tuyển tại Việt Á. Có anh Phó Tổng giới thiệu sang Biển Ngọc (tiền thân của Tập đoàn TOJI), 158 
Thái Thịnh nộp hồ sơ, là một đơn vị mới thành lập, đang chiêu hiền đãi sĩ. Qua 2 vòng phỏng vấn, anh Quân 
– phụ trách Kỹ thuật và anh Tuấn Anh – phụ trách Nhân sự đều đánh giá gã tốt, phù hợp với vị trí mà công ty 
đang cần tìm, nên gã được nhận đi làm ngay hôm sau.

Gã lấy làm tự hào về cái tài của mình lắm cho đến khi làm việc được vài tháng mới vỡ lẽ. Gã tài thì cũng tài 
thật, nhưng cơ bản cũng hên. Anh phụ trách Kỹ thuật thấy gã được giới thiệu về thì tưởng người quen của anh 
phụ trách Nhân sự, anh phụ trách Nhân sự thì tưởng gã là người quen của anh phụ trách Kỹ thuật, nên 2 vòng 
phỏng vấn gã đều trót lọt và được khá nhiều ưu ái.

“ONG THỢ” TOJI

Nhân Vật

Gã nghiền thuốc lá. Những bao ba 
số là thủ phạm khiến môi và tay gã 
ngả màu. Gã ít nói, đúng kiểu “lầm lì 
mà xì ra khói”. Gã cần mẫn, miệt mài 
dâng hiến lặng thầm.

NHIÊN



Kỷ niệm về những năm tháng đầu tiên của Tập đoàn,
gã luôn lưu giữ bên mình

Từ những ngày đầu, TOJI chỉ có 5 thành viên, bộ 
phận Kỹ thuật của gã có 2 người. Dự án chưa có 
nhiều, sếp, gã và đồng nghiệp đều phải mày mò 
từ đầu, chắt chiu từng kinh nghiệm quý báu. Dự 
án có ý nghĩa với sự phát triển sau này của gã là 
“Hệ thống tủ hạ thế cấp nguồn cho hệ thống nước 
làm mát M8 thuộc Nhà máy điện Uông Bí 300MW 
mở rộng”, cho khách hàng Torishima Hồng Kông 
vào năm 2005. Với dự án này, lần đầu tiên gã được 
thực hiện thiết kế sản xuất hệ thống tủ theo yêu 
cầu cao nhất form 4B của tiêu chuẩn IEC-60439-1. 
Tuy có giá trị không lớn nhưng việc triển khai cho 
đối tác nước ngoài đã giúp Cao Việt Hà được rèn 
luyện, nâng tầm hiểu biết và học hỏi nhiều điều.

Nói về những dự án mà mình đã trải qua, gã đặc biệt ấn tượng với dự án cung cấp tổng thể vật tư thiết 
bị trạm biến áp 110kV cho Nhà máy gang thép Lào Cai – KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Dự án 
này gã cùng đồng nghiệp lăn xả và có thêm nhiều kinh nghiệm, là tiền đề cho việc triển khai các công 
trình trạm biến áp tại Hải Phòng PC, Hải Dương PC, Ninh Bình PC, đặc biệt là cho công trình trạm biến 
áp 220kV An Khê vào năm 2016.
 
Với anh em, gã là người chan hòa, vui vẻ, chắc chắn về kỹ thuật, điềm đạm về ứng xử. Ở gã là niềm 
say mê công việc, cẩn trọng tới từng chi tiết. Phụ trách Ban Kỹ thuật - một trong những đơn vị nòng 
cốt của Tập đoàn, gã là bậc tiền bối cho nhiều thế hệ nhân viên và luôn bận rộn với hàng núi việc, với 
rất nhiều dự án đổ về cùng lúc. Cũng may, gã có một phó tướng đắc lực Lại Minh Phương, một người 
chăm chỉ, chuyên môn vững, hay tìm tòi nghiên cứu những mảng kỹ thuật mới, nhiệt tình chỉ bảo cho 
các anh em khác trong phòng. Những đồng nghiệp khác cũng là cộng sự ăn ý, Thắng “cò” chịu khó, tỉ 
mỉ; Thủy, Đại, Sơn hiền lành, nhiệt tình, không ngại khó khăn. Bộ phận của gã mới được tuyển dụng 
thêm 4 thành viên mới – những chàng trai trẻ đang cố gắng học hỏi, để cùng gã giảm tải khối lượng 
công việc khổng lồ.

Tập thể Ban Kỹ thuật chụp ảnh lưu niệm
cùng TGĐ tại Đà Nẵng.

Cao Việt Hà hiền lành, luôn đối xử tốt với mọi 
người, đặc biệt là anh em mới vào còn nhiều bỡ 
ngỡ, khó khăn về kinh tế. Thấy bạn gã kể rằng, 
tính gã thoáng lắm, gã hay cho vay tiền mà 
toàn tiền trăm trở lên, không tính hoặc tính lãi 
rất ít, luôn có mục giảm trừ gia cảnh. Gã điềm 
tĩnh, nhẹ nhàng nên trưa không vội, tối chẳng 
cần. 20h10 tàu chạy đi nghỉ mát tại Đà Nẵng, 
nhưng lúc đó gã vẫn gần tới ga vì “tắc đường 
quá”. Thế là nhà gã lại đi hẳn một chuyến khác 
để vào. Gã cũng máu me văn nghệ, phong trào, 
hát hay, cảm xúc, và mười cuộc vui như một, 
không thể thiếu ca khúc đã trở thành huyền 
thoại “Đập vỡ cây đàn”. 

Với Trưởng ban Kỹ thuật, được làm việc tại TOJI là nhân duyên, so với nhiều công ty khác, TOJI vượt 
trội về năng lực, ổn định hơn về thu nhập và công việc. Qua nhiều năm gắn bó với sếp, gã cảm được 
tâm Bồ Tát của sếp, người luôn mong muốn đem đến sự thịnh vượng cho tất cả các CBNV và chỉ dạy 
quan điểm “an cư”: Người chưa có nhà, thì phấn đấu mua nhà, người có nhà rồi thì phấn đấu có nhà 
to hơn, gần trung tâm hơn, người chưa có xe, thì phấn đấu mua xe, có xe rồi thì phấn đấu đổi xe đẹp 
hơn… Sếp vẫn thường nhắc gã và nhiều anh em khác, ngoài thời gian cho công việc phải chú trọng tới 
gia đình và luôn động viên, hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ ổn định cuộc sống. Những điều đó khiến gã nể phục 
và gắn bó với sếp suốt 15 năm qua. Để đến hôm nay, gã vẫn hăm hở làm việc nhiệt huyết như ngày 
mới đến.

Cao Việt Hà ít nói, ở văn phòng nhiều khi chả nói chả rằng, nhưng về nhà thì cả tá chuyện đều chia 
sẻ với vợ. Vợ gã vốn dân Kinh doanh, cá tính và mạnh mẽ, đặc biệt rất thích sinh con cho gã. Họ có 
với nhau một bé gái 7 tuổi, một bé gái 3 tuổi, nhưng họ vẫn bàn nhau cố thêm tí nữa, đến trạm 4 thì 
dừng, sang năm sẽ đẻ tiếp, đẻ đến khi nào ra giai thì thôi. Hiện tại, gì gã cũng có rồi, chúc gã sẽ giữ 
vững niềm say mê trong công việc, dẫn dắt Ban Kỹ thuật triển khai thành công nhiều dự án to nhỏ của 
Tập đoàn và sang năm sẽ “ra giai” nữa là vừa đẹp.



Cao Văn Thẩm
Ban Hành chính (10/8)

Trần Thị Minh Tuyết
Ban Tài chính (6/8)

Trần Thị Ái Vân
Ban Vật tư (12/8)

Tạ Duy Sơn
Ban Kỹ thuật (20/8)

Nguyễn Danh Hòa
Công ty Tư vấn Thiết kế (21/8)

Nguyễn Thị Thảo
Ban Dự án (27/8)

Lê Thanh Sơn
Công ty Tư vấn Thiết kế (29/8)



AN KHÊ – CHUYỆN CHƯA KỂ
Một dự án lớn nhất trong lịch sử Tập đoàn tính tới thời điểm này với những câu 
chuyện bên lề lần đầu được người trong cuộc chia sẻ. Sau nhiều lần hẹn gặp, 
email, do lịch công tác dày đặc, PV TOJI Kết nối mới có dịp phỏng vấn anh Lại 
Minh Phương, Phó ban Kỹ thuật, một người bám sát dự án từ những ngày đầu.

Tháng 2/2016, hợp đồng thiết kế, cung cấp VTTB, xây lắp 
đường dây và trạm biến áp 220kV An Khê đã được ký kết, trị 
giá 247 tỷ đồng. Là một trong những thành viên chủ chốt của 
đội dự án, cảm xúc ban đầu của anh như thế nào? Cụ thể công 
việc của anh và các cán bộ khác trong dự án này là gì?

Khi biết tin trúng thầu, anh cũng như nhiều anh em khác vô 
cùng vui mừng vì Tập đoàn đã có được một dự án rất lớn và ý 
nghĩa về kỹ thuật. Với năng lực, kinh nghiệm mà Tập đoàn đã 
từng triển khai nhiều dự án 110kV, anh tin tưởng sâu sắc dự án 
sẽ triển khai thành công.

Tham gia dự án, nhiệm vụ của Ban Kỹ thuật là kết hợp với Ban 
Dự án trong việc mua sắm vật tư thiết bị, thiết kế hệ thống tủ 
điều khiển bảo vệ rơ le cho trạm 220kV, thiết kế hệ thống tủ 
trung thế cho nhà máy Điện sinh khối An Khê; kết hợp với Ban 
Kế hoạch, Nhà máy TOJI để triển khai thi công, lắp đặt tại công 
trường cho đến ngày hoàn thành đóng điện 11/12/2016. Trạm An Khê 220kV

Cùng tham gia dự án có rất nhiều anh em từ Ban Kế hoạch, Ban Kỹ thuật, Nhà máy và Xây lắp, trong đó nhiệm vụ 
của từng bộ phận như sau:

- Ban Kế hoạch: Anh Hoài, anh Tấn, Tài phụ trách phần cung ứng, vận chuyển vật tư thiết bị và đặc biệt là lo rất rất 
nhiều các thủ tục nghiệm thu, thủ tục giấy tờ với A3, A0... để đủ điều kiện đóng điện.
- Nhà máy TOJI với đội quân trẻ khỏe nhiệt tình bất kể nắng mưa thi công kéo rải cáp nhị thứ, lắp đặt thiết bị...
- Ban Kỹ thuật có nhiệm vụ hiệu chỉnh mạch, cài đặt hệ thống rơ le bảo vệ, hệ thống máy tính và SCADA cho trạm 
220kV An Khê và hệ thống của nhà máy điện sinh khối An Khê...
- Ban Xây lắp: Phối hợp lắp đặt thiết bị, làm hệ thống tiếp địa và lắp đặt tủ trung thế. 
- Ban Hành Chính có anh Thủy vừa phục vụ đưa đón anh em, vừa tham gia một số công việc khác.

Ngoài ra, là sự phối hợp, giúp đỡ lặng thầm bất kể ngày đêm của rất 
nhiều thành viên khác trong Tập đoàn.

Đây là dự án lớn nhất của Tập đoàn tới nay, chắc hẳn khi triển khai, 
cả đội đã gặp không ít khó khăn, thách thức, anh có thể chia sẻ những 
khó khăn mà đội gặp phải?

Tính đến thời điểm năm 2016, đây là một dự án lớn của Tập đoàn. 
Nhưng anh tin rằng sẽ còn nhiều dự án lớn hơn nữa trong những năm 
tới dưới sự lãnh đạo, chèo lái của Tổng Giám đốc.

Trong thực tế thi công và triển khai, đội dự án gặp nhiều khó khăn, 
vướng mắc từ các thủ tục mua sắm vật tư thiết bị, việc các nhà thầu 
cung cấp giao hàng chậm, đến tính toán hiệu chỉnh rơ le cũng như các 
khâu thủ tục giấy tờ, liên hệ với các Bộ, cơ quan Ban Ngành, EVN hay 
thỏa thuận đấu nối với các công ty truyền tải, xin các thủ tục đóng cắt 
điện với AO, A3, các thủ tục kết nối rơ le, máy tính với trạm 500KV 
Pleiku và Thủy điện An khê Kanak. Chưa kể điều kiện công tác không 
thuận lợi cho thi công như mưa, bão.  Nhưng những khó khăn đi lại, 
nắng mưa, điều kiện ăn ở... là điều mà anh em công trường đã quá  
quen nên tất cả cùng cố gắng tuân thủ nội quy giờ giấc làm việc và 
phấn đấu đạt tiến độ đã đề ra.

TGĐ Hồ Minh Tiến cùng
các cán bộ tại công trường An Khê

Một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh em khi triển khai dự án này? 

Có rất nhiều kỷ niệm nhưng đều là bí mật mà anh không tiện chia sẻ. Tuy nhiên, trong thời gian thi công tại công 
trường, anh ở cùng anh em trên trạm biến áp vừa trông coi vừa làm việc. Mỗi lần tắm giặt thì bọn anh phải ra nhà 
trọ mà vẫn gọi vui với nhau là “xuống núi”. Thông thường thì 7 ngày anh mới “ xuống núi” một lần. Khi mới vào công 
trường, anh xuống tóc, cạo râu triệt để nên khi xong công trình mà tóc vẫn chưa dài bằng lúc đầu.



Sau nhiều nỗ lực, đồng tâm nhất trí của biết bao con người TOJI, chắc hẳn ngày đóng điện sẽ là dấu mốc không thể 
nào quên. Anh có thể chia sẻ về ngày đặc biệt này?

Ngày 10/12, TGĐ Hồ Minh Tiến đã cùng các thành viên đội dự án họp tại công trường, rà soát kỹ lưỡng và xử lý các 
tồn tại cuối cùng cũng như lên kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục và đưa ra các phương án tối ưu. Cuộc họp kết 
thúc lúc 11h đêm. 3h sáng ngày hôm sau, đội bắt đầu triển khai công việc đấu nối trong thời tiết Gia Lai vào mùa 
mưa. Nhưng thật đặc biệt, sau 1 tuần mưa thì hôm đó lại rất trong xanh, như là tín hiệu báo trước việc đấu nối sẽ 
thành công. Suốt một ngày không ăn không nghỉ, tới 23h57, trạm 220kV An Khê  đã đóng điện thành công, hòa với 
lưới điện quốc gia. Lúc này, trời mưa rất to, vỡ òa trong cảm xúc mừng vui, tiếng vỗ tay hò reo của toàn thể lãnh 
đạo và anh em ở công trường. Những anh em ở Hà Nội cũng hồi hộp hướng về An Khê, được xem trực tiếp qua face-
book và chung vui cùng người tiền tuyến. Thực sự cảm xúc và ý nghĩa mà những ai có mặt tại công trường hôm đó 
sẽ không bao giờ quên được! 

Thay mặt những anh em triển khai dự án này, xin được cảm ơn Tổng Giám đốc đã mang về một công trình lớn và 
nhiệt tình dẫn dắt, chỉ bảo để các cán bộ được trải nghiệm đầy đủ các hạng mục công việc trong một dự án lớn và 
trưởng thành hơn rất nhiều.
Trạm An Khê đóng điện thành công có ý nghĩa như thế nào?

Dự án trạm 220kV An Khê nói riêng và dự án nhà máy Điện sinh khối An Khê nói chung (nhà máy Điện sinh khối lớn 
nhất Việt Nam) sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng lực cấp điện cho khu vực Gia Lai, Bình Định, phục vụ 
mục đích phát triển kinh tế.

Đồng thời, dự án này đã đánh dấu một bước tiến mới của Tập đoàn cũng như sự trưởng thành về năng lực, kinh 
nghiệm của anh em các phòng ban. Với trạm 220kV An Khê, TOJI tự tin hướng tới các dự án lớn theo định hướng và 
chiến lược của TGĐ Hồ Minh Tiến.
Được biết, để nâng cao trình độ cho các cán bộ, trước đó, Tập đoàn 
đã đầu tư mức kinh phí gần 2,5 tỷ đồng, ký hợp đồng đào tạo với Tập 
đoàn ABB mời Tiến sỹ đầu ngành, chuyên gia nước ngoài về giảng dạy. 
Anh có thể chia sẻ thêm về khóa học này?

Khóa học đã diễn ra tại văn phòng Tập đoàn trong suốt 2 tuần, do 
chuyên gia Kimmo Leivo giảng dạy. Thành viên tham gia khóa học gồm 
các cán bộ Cao Việt Hà, Đinh Mạnh Hoài, Phạm Việt Cường, Nguyễn 
Xuân Hồng, Phan Hợp Thắng, Đào Hữu Thủy và anh.

Trong quá trình học, anh em phải làm việc, vừa tranh thủ ôn bài vì 
thày giáo kiểm tra rất khắt khe cũng như phải tìm tòi, đặt ra nhiều câu 
hỏi, nhờ thầy giải đáp. Ai cũng cố gắng và kết quả là tất cả đều đạt 
được chứng chỉ do ABB cấp. Chứng chỉ này có giá trị trên toàn cầu và 
TOJI khi sử dụng sản phẩm RTU sẽ không mất thêm chi phí dịch vụ cấu 
hình.

Sau khóa học, anh và chuyên viên Kỹ thuật Phan Hợp Thắng tiếp tục 
được cử đi đào tạo tại nước ngoài. Mục đích của chuyến đi là gì ạ?

Được sự quan tâm của Tổng Giám đốc, sau khóa học về RTU, anh và 
Thắng được cử đi đào tạo về hệ thống điều khiển máy tính tại Phần Lan 
trong 5 ngày, đào tạo về rơ le tại nhà máy của ABB tại Thủy Điển trong 
10 ngày. Mục đích của chuyến đi là để chuẩn bị thực hiện dự án 220kV 
An Khê và là một điều kiện của ABB đối với TOJI để có thể được trở 
thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm rơ le bảo vệ, hệ thống 
điều khiển máy tính và RTU.

Anh Lại Minh Phương cùng ông Anders 
Brokvist, chuyên gia Hệ thống điều khiển máy 

tính MicroSCADA của ABB tại trạm An Khê.

Đúng là một chuyến đi xa tuyệt vời mà có lẽ không có lần thứ 2 anh với Thắng được trải nghiệm tại Bắc Âu, với thời 
tiết lý tưởng, xã hội hiện đại và con người thân thiện. Trong suốt hành trình tại Phần Lan và Thụy Điển, hai anh em 
được thấy tuyết rơi, cảm nhận cái lạnh -6 độ vào buổi sáng mùa hè và rất nhiều đêm không ngủ để đi chơi vì buổi 
học kết thúc lúc 4h chiều trong khi gần 10h đêm mặt trời mới lặn. 

Sau dự án An Khê, anh có thường xuyên phải đi không? Định hướng sắp tới của anh trong công việc và trong cuộc 
sống?

Sau dự án An Khê, anh vẫn thường xuyên đi công tác tại các công trình khác vừa phục vụ cho công việc, vừa là để 
học tập vì công trường giống như một phòng thí nghiệm lớn mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm, áp dụng 
những kiến thức mình đã học. 

Sắp tới, anh cũng không có gì thay đổi, vẫn gắn bó với TOJI, vẫn làm những công việc thường ngày và giúp đỡ các 
nhân viên mới vào tại Ban kỹ thuật áp dụng những kiến thức đã học vào công việc, nâng cao kiến thức chuyên môn 
phù hợp và đáp ứng yêu cầu công việc của Tập đoàn.

Hạnh phúc lớn nhất đối với anh là được nhìn thấy TOJI phát triển lớn mạnh trong 11 năm gắn bó. Ở đây, anh đã có 
một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc và không mong gì hơn nữa.

Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh luôn hạnh phúc bên tổ ấm và tràn đầy nhiệt huyết với công việc!



Bé Mít Mật (Đào Ngọc Hải)
Con bố Đào Ngọc Thủy – Ban Kỹ thuật

Chào đời ngày 20/5/2017

Bé Jun (Phạm Vũ Phong)
Con bố Phạm Việt Cường – Ban Kinh doanh

Chào đời ngày 17/6/2017

Bé Gấu (Nguyễn Khánh Toàn)
Con bố Nguyễn Chiến Thắng

Công ty Tư vấn Thiết kế
Chào đời ngày 29/5/2017

Bé Khoai (Lê Hà Bảo Minh)
Con bố Lê Hà Dũng – Ban Kế hoạch

Chào đời ngày 22/8/2017 

Bé Bi (Nguyễn Minh Khôi)
Con mẹ Đoàn Thiên Trang – Ban Kinh doanh

Chào đời ngày 7/6/2017

Bé Tom (Phạm Tiến Dũng)
Con mẹ Trần Thị Thanh Loan – Ban Vật tư

Chào đời ngày 12/5/2017 

Bé Bông (Bành Lê Cát Phượng)
Con bố Bành Thế Quân
Công ty Tư vấn Thiết kế

Chào đời ngày 26/7/2017

TOJI SMALL



Thư cảm ơn
Kính gửi toàn thể CBNV Tập đoàn TOJI,

Tên tôi là: Ngô Minh Điền

Báo TOJI Kết nối tháng 7 có đăng bài thơ “Tặng anh – Người khảo sát em thương”, bài thơ này tôi được vợ tặng 
từ lâu nhưng chưa có điều kiện để khoe với đông đảo mọi người. May mắn được về làm việc tại Tập đoàn và 
qua kênh báo nội bộ, bài thơ đã được chia sẻ cùng đồng nghiệp một cách rất ngẫu nhiên. Qua đây, tôi xin được 
gửi lời cảm ơn tới vợ và tất cả các bà vợ khác của những ông chồng đang làm việc tại TOJI, chị em đã là chỗ 
dựa, là hậu phương vững chắc cho chúng tôi trên mọi nẻo công trường, để chúng tôi có thể an tâm công tác xa 
nhà.

Tôi xin chia sẻ thêm về hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Vào một buổi sáng đầu xuân năm 2011, lúc đó trời mưa 
rét, vợ tôi đang ngồi trong chăn ấm chấm bài cho học sinh, còn tôi vali, túi xách lên đường. Cảm thông, thấu 
hiểu được công việc của chồng, vợ tôi đã xúc cảm viết lên những vần thơ ấy. Tôi biết anh em còn có những 
người vợ tuyệt vời hơn, có điều mỗi người vợ lại có cách ứng xử, thể hiện khác nhau: Người thì nói ra, người 
thì ấp ủ trong lòng, người thể hiện bằng thơ, ca... Nhưng chắc chắn họ đều có một điểm chung: Luôn bên cạnh 
chồng, chăm chút cho gia đình nội ngoại, thấu hiểu được công việc vất vả của chồng và sẵn sàng chung vai san 
sẻ khó khăn. Có được người vợ như vậy, tôi cũng như các ông chồng khác biết ơn chị em nhiều lắm lắm.

Tôi tin rằng những ông chồng trong Tập đoàn TOJI khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các bà vợ thì chắc 
chắn: “GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC – CÔNG VIỆC HANH THÔNG – TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN”.
Xin chúc cho tình cảm của những cặp vợ chồng TOJI sẽ ngày càng son sắt, đậm sâu!

Chú Sơn cười sảng khoái khi nhận được bức thư 
chan chứa tình cảm từ những người anh em chí 
cốt đến thăm. Nội dung bức thư như sau: “Chúc 
ông mau lành bệnh, ông ghi số ông thích vào 
đây, tổng... Nếu trúng, tiền thăm ông = tiền 
trúng – gốc, nếu trật, bọn tôi chịu gốc, còn ông 
vẫn nhận được lời nhắn: “Chúc ông mau khỏe”. 
Đọc xong, chú vỗ đùi, ha hả: “Thế mới là anh 
em chứ”.

Nhân VậtChàng trai đa cảm
Gấu đen

Bắt đầu từ thưở hàn vi
Chú đã cùng sếp chạy đi công trình
Bằng cả một tấm chân tình
Gắn bó với sếp như tình anh em. 

Mọi người hãy cùng đoán xem
Một người trợ lý kèm nghề lái xe
Chắc ai cũng đã từng nghe
Chàng trai đa cảm mùa hè năm nay. 

Đi nhậu chú mãi chả say
Vì uống nước ngọt thì say nỗi gì
Và chú còn việc công ty
Đi đưa đón sếp rồi phi về nhà.

Nhà chú có bố mẹ già
Hai đứa con nhỏ với bà xã yêu
Kể ra cô cũng rất siêu
Lương chú kiếm được bao nhiêu biết 
liền.

Vừa rồi chú nghỉ liên miên
Vì con virus quấy điên ruột thừa
Vợ dặn chú mãi chả chừa
"Rượu bia thuốc lá dùng vừa thôi anh". 

"Từ giờ anh cũng phải phanh
Rượu bia thuốc lá rồi anh bỏ dần
Một tuần đâu chỉ đôi lần
Anh em bè bạn dăm lần gặp nhau".

Thời gian ngẫm cũng trôi mau
Chỉ mong sức khoẻ sống lâu trên đời
Ngẩng mặt xin với ông giời
Mong chú khoẻ mạnh suốt đời ấm êm.



Nguồn gốc và ý nghĩa lễ Vu Lan
Theo Vietnamnet

Tháng Bảy âm lịch được coi là mùa Vu Lan báo hiếu. Có rất nhiều truyền thuyết về 
lễ Vu Lan, trong khuôn khổ báo nội bộ, BBT TOJI Kết nối xin gửi tới bạn đọc một 
trong những truyền thuyết thường được lưu truyền trong dân gian.

Nguồn gốc ngày lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan là một phong tục tập quán tốt đẹp trong văn hóa Phật giáo, xuất phát từ điển tích Bồ Tát Mục Kiền 
Liên cứu mẹ. Mục Kiền Liên là một trong mười đại đệ tử của Đức Phật, có mẹ là bà Thanh Đề.

Chuyện xưa kể rằng, sinh thời, mẹ của Bồ Tát Mục Kiền Liên làm nhiều điều ác, xúc phạm chư tăng nên khi 
chết bị đày xuống địa ngục làm ma đói. Bồ tát Mục Kiền Liên tìm cách cứu mẹ không được. Ngài được Đức 
Phật chỉ cách phải cúng chư tăng vào dịp Rằm tháng Bảy và nhờ phước lực của đông đảo mười phương chư 
tăng mới cứu được mẹ thoát khỏi đau khổ, hành hạ ở địa ngục.

Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Kiền Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu 
cho cha mẹ cũng nên theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời.

Vào dịp tháng Bảy hằng năm, tín đồ Phật giáo tổ chức cúng, dâng phẩm vật lên Tam Bảo để cầu nguyện cho 
ông bà, cha mẹ đã khuất được siêu thoát. Đó là một hình thức để báo hiếu cho những người thân đã mất 
trong gia đình.
 
Ý nghĩa ngày lễ Vu Lan

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh, lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ là ngày dành cho các Phật tử, đó còn 
là mùa báo ân, báo hiếu của tất cả những người con dành cho bố mẹ đã sinh thành và dưỡng dục mình. Ngoài 
ra, đây còn là dịp mọi người tìm về cội nguồn.

Theo giáo lý Phật dạy, việc tỏ lòng thành kính biết ơn đấng sinh thành của mỗi người có nhiều cách khác 
nhau. Vào ngày này, các Phật tử thường làm lễ cúng dường, lễ cầu siêu, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích 

đời sống

Nhớ nhà
Mai Mai

Sương khuya nắng sớm cảnh tha phương
Gió hút mưa bay lấm bụi đường
Nhớ mẹ thương yêu cà chấm muối
Thương cha tóc bạc chốn quê hương
Xa quê nhớ lắm mùi cơm đất
Biệt xứ mong sao khói lam trường
Dẫu ở nơi xa lòng vẫn nhớ
Bữa cơm sum họp lắm tình thương
Ngày mai con lại phải lên đường
Công trình nơi xa đầy gió sương
Cuộc sống mưu sinh con phải vậy
Dẫu rằng xa mẹ lòng vấn vương
Người xa kẻ biệt đều luôn hướng
Công cha nghĩa mẹ nặng tình thương.

phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng 
thọ, hóa giải nghiệp chướng...
Dịp lễ Vu Lan, mỗi người thường được cài lên áo một bông 
hoa hồng: màu đỏ cho người còn mẹ và màu trắng cho ai 
đã mất mẹ.

Với những người may mắn được cài bông hồng đỏ trên 
ngực áo thì được nhắc nhở hãy cố gắng hết lòng vâng lời, 
hiếu kính, lễ phép với cha mẹ. Còn người cài hoa trắng sẽ 
thấy như lời nhắc không bao giờ được quên ơn cha mẹ, 
đồng thời giữ nề nếp gia phong, anh em hòa thuận.

Phong tục cài hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng vào dịp Vu Lan 
là do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng vào thập niên 
60 của thế kỉ trước để tăng thêm ý nghĩa văn hóa cho lễ 
hội này, nhất là để con cái nhớ về cha mẹ của mình.

Trung tuần tháng Bảy năm nay vào đúng dịp nghỉ lễ Quốc 
khánh, chúc anh chị em TOJI sẽ có thời gian sum họp ý 
nghĩa bên cha mẹ, gia đình và có những chuyến hồi hương 
thật đáng nhớ!



ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

1. Nhìn những bức tranh dưới 
đây, bạn liên tưởng tới gì?
2. Theo bạn, có bao nhiêu 
người trả lời đúng?

Đáp án xin gửi về email lienhe.toji@gmail.com hoặc comment câu trả lời tại bài 
post của BBT TOJI Kết nối trong facebook TOJI-Group.
Giải thưởng:
- Giải chính: 01 thẻ cào điện thoại trị giá 150.000 cho người trả lời đúng và nhanh 
nhất cho câu hỏi số 1.
- Giải phụ: 01 thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 cho người trả lời đúng câu hỏi số 2.

 
                                     

           

 


