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 Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, Chi bộ kỹ thuật thuộc Đảng bộ công ty nhiệt 

điện Sơn Động đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất 

kinh doanh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương. Qua đó đã 

tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, CNVC và người lao động; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương 

ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và 

nhiệt tình, năng động của cán bộ đảng viên, CNVC, người lao động, gắn với tiêu chí, tiêu 

chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch vững mạnh. 

 Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành 

nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh 

nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong các chi bộ luôn được 

Công ty quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông 

qua hệ thống Web quản lý nội bộ và bảng tin nội bộ. Trong đó, nội dung tuyên truyền được 

Đảng ủy Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt 

động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, với mục tiêu tổng quát và 

phương châm thi đua “An toàn để sản xuất, Sản xuất phải an toàn’’. ‘’ Sáng – Xanh – Sạch – 

Đep’’. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các cuộc họp tổ kíp vận hành, họp giao 

ban sản xuất, hội nghị sinh hoạt đảng, đoàn thể từ Công ty đến chi bộ đảng, hệ thống thông tin 

WEB nội bộ và qua các bảng tin, tuyên truyền trực quan hình ảnh. Kết hợp với công tác tuyên 

truyền miệng thông qua lãnh đạo chủ chốt, tổ trưởng, trưởng kíp. Từ đó đã góp phần cho bầu 

không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

 Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người đi vào chiều 

sâu, thiết thực và hiệu quả. Đảng ủy Công ty NĐSĐ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ TKV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 4, khoá XII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp 

thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của Công ty. Đồng thời, ban hành các nghị 

quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề 

ra; đi cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát 

việc chấp hành nghị quyết... 

 Cùng với đó, các chi bộ và tổ chức đoàn thể đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 

của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khóa XII 

về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn 

vị. Đảng bộ Công ty chỉ đạo đến các chi bộ trực thuộc nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người 
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đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, đã tổ 

chức cho đảng viên trong toàn đảng bộ ký cam kết thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp 

loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý. Do vậy, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ SXKD năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch được giao, các chỉ 

tiêu KTKT đều nằm trong định mức, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm 

trước, năm 2021 bình quân là 14,8tr/ng/tháng năm 2020 là 13,2tr/ng/tháng. Công tác sáng 

kiến, cải tiến hợp lý hoá được triển khai, trong đó có 7 sáng kiến và 6 hợp lý hoá sản xuất 

được áp dụng và đánh giá cho hiệu quả cao nhằm tiết giảm chi phí, tăng độ ổn định cho vận 

hành, rút ngắn và giảm nhân lực trong quá trình sửa chữa. Trong đó Phòng KTAT, trưởng 

ca đóng góp vào các đề tài sáng kiến là 9/13 đề tài có sự tham gia của các CBCNV trong 

toàn nhà máy. 

 Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, công nhân và người lao động của Công ty, qua đó góp phần không nhỏ trong việc 

thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công 

ty đã đề ra. Cụ thể như  sản lượng điện sản xuất thực hiện năm 2021 là 1.416 triệu kwh đạt 

104,3% kế hoạch giao năm 2021, Chỉ tiêu điện tự dùng Công ty thực hiện 12,39/12,85% 

bằng 96,4% so với kế hoạch giao. lợi nhuận cả năm 2021 là 216 tỷ đồng, bằng 133,6% so 

với kế hoạch giao. Giá trị thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 ước đạt 115.036 

triệu đồng (bằng 113,07 % so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 125,13 % so với kế hoạch 

giao đầu năm). Giá trị tiết kiệm trong công tác đầu tư năm 2021 là: 6,5 tỷ đồng. phê duyệt 

quyết toán xong 17/17 hạng mục sửa chữa TĐT, giá trị thực hiện là 73,4 tỷ đồng/giá trị dự 

toán là 82,9 tỷ đồng. Giá trị tiệt kiệm trong công tác TĐT năm 2021 là: 1,1 tỷ đồng. Thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, nộp thuế năm 2021 trên 43 tỷ đồng; 

 Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động đó là việc lựa 

chọn, xác định nội dung đột phá trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy Công 

ty NĐSĐ đã quán triển đến các chi bộ trực thuộc và xác định, chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tiến 

cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá thiết bị công nghệ từng khâu trong dây chuyền; đồng 

thời sắp xếp tổ chức sản xuất, tái cơ cấu lực lượng lao động và tin học hoá trong nghiệp vụ 

quản lý, quản trị chi phí là khâu đột phá trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

các giải pháp kỹ thuật công nghệ, tổ chức điều hành, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách 

thức, sẵn sàng bứt phá để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022 mặc dù vẫn còn 

nhiều việc cần phải tiếp tục thực hiện trong quý 4 /2022. 

Với mục tiêu sản xuất kinh doanh phải đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo môi 

trường. Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động nặng, tai nạn chết người, chú trọng cải 

thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, phấn đấu 

hoàn thành kế hoạch năm 2022 trước thời hạn. 

 Điều hành sản xuất kinh doanh theo định hướng tối đa hóa lợi nhuận. Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác quản trị chi phí, đẩy mạnh và mở rộng hoạt động sáng kiến cải tiến hợp lý 

hóa sản xuất sang cả lĩnh vực quản trị Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực 

hành tiết kiệm một cách thiết thực. 

 Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ vận hành, sửa chữa để nâng cao tay nghề 

cũng như đảm bảo tính dự phòng. Tăng cường công tác bồi huấn năng lực lãnh đạo cho đội 

ngũ cán bộ. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch mà Tổng Công ty điện lực 

- TKV giao. 

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như đã đưa ra ở trên là 

một nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công 

ty, sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty điện lực - TKV. Với những điều kiện thuận lợi và 
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khó khăn, cùng với những nguồn lực hiện có. Trong năm 2022, Công ty quyết tâm thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty đã giao. Theo đó, Công ty sẽ tập 

trung vào thực hiện tốt một số giải pháp lớn sau đây: 

 Tập trung cao độ các nguồn lực hiện có và sự ủng hộ từ bên ngoài, từ các đối tác, 

bạn hàng để duy trì sản xuất ổn định, an toàn nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế 

hoạch đã đề ra;  

 Lập kế hoạch tối ưu cho các đợt sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà máy điện trong 

thời gian hợp lý với mục tiêu giảm đến mức tối thiểu các lỗi thiết bị phải dừng tổ máy sau khi 

sửa chữa, bảo dưỡng để phát điện liên tục, an toàn, hiệu quả,…; tăng cường công tác quản 

lý chất lượng than đầu vào, tăng cường tiết giảm chi phí điện tự dùng thông qua các giải 

pháp điều hành trong quá trình sản xuất, triển khai thi đua tiết giảm điện tự dùng trong các 

kíp vận hành;  

 Theo dõi chặt chẽ sự biến động trên thị trường phát điện cạnh tranh để đưa ra những 

dự báo, chiến lược chào giá hợp lý cho việc vận hành hay dừng tổ máy để đảm bảo hiệu 

quả kinh tế cao nhất; 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác sửa chữa thuê ngoài, đặc biệt trong các lần 

sửa chữa TSCĐ cấp trung đại tu thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sửa chữa, nâng cao 

hiệu suất của thiết bị. 

 Nâng cao chất lượng công tác quản trị, đặc biệt là công tác quản trị chi phí, từ đó đề 

ra các giải pháp hiệu quả nhằm thực hành tiết kiệm. Từng bước hoàn thiện việc xây dựng hệ 

thống định mức. 

 Công ty tiếp tục chủ động tích cực nghiên cứu, tìm kiếm thị trường, nguồn hàng phong 

phú, nguồn hàng có chất lượng cao, để đảm bảo cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu 

vào phục vụ sản xuất được kịp thời với giá mua cạnh tranh và chất lượng tốt nhất; 

Đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV để đảm bảo 

tính chủ động trong công việc, hạn chế đến mức thấp nhất các công việc phải thuê ngoài; 

 Tiếp tục triển khai công tác tự động hóa, tin học hóa quá trình sản xuất; Rà soát, nâng 

cấp, hoàn thiện tối ưu tự động hóa các vòng tuần hoàn trong dây truyền công nghệ, đặc biệt 

là lò hơi-tuabin-máy phát điện. 

  Lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Công đoàn các phân xưởng, tập 

chung chỉ đạo sát sao mạng lưới AT-VSV để điều hành tốt công tác AT-VSLĐ nhằm đưa 

công tác AT-VSLĐ đi vào nề nếp, nâng cao ý thức người lao động; Các cán bộ chuyên 

trách, các thành viên Hội đồng BHLĐ, lãnh đạo các đơn vị từ Quản đốc đến Trưởng kíp và 

các an toàn viên thuộc mạng lưới ATVSV phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra hiện 

trường, phát hiện những nguy cơ mất an toàn để có biện pháp khắc phục, đôn đốc nhắc nhở 

công nhân thực hiện tốt các quy định về an toàn sản xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm về AT-VSLĐ-PCCN; 

 Tiếp tục tìm kiếm các đơn vị có đủ năng lực để hợp tác, liên kết trong lĩnh vực tiêu thụ, 

tái sử dụng tro xỉ của nhà máy điện nhằm giảm thiểu chi phí, áp lực về bãi thải xỉ, đảm bảo 

môi trường.  

Quan tâm hơn nữa trong công tác thi đua lao động sản xuất, phát  huy tính sáng tạo 

trong tập thể người lao động, khen thưởng và động viên kịp thời những CBCNV có sáng 

kiến cải tiến trong lao động; 

 Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và triển khai cơ chế tiền lương, trả lương theo chức 

danh công việc, phù hợp với quy chế của Tổng công ty đã ban hành. Đảm bảo tiền lương là 

động lực khuyến khích người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có khả 

năng thu hút được lao động có chất lượng cao. Giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho 
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người lao động; Thực hiện tốt chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại theo đúng quy định, đảm bảo 

chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; 

  Tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ 

trong Công ty. Chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của Nhà 

nước đối với người lao động. Bảo đảm cho toàn thể CBCNV trong Công ty có việc làm và 

thu nhập ổn định. Xây dựng đội ngũ CBCNVC có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao, đoàn kết 

và trách nhiệm. Xây dựng nhà máy ngày càng Sáng – Xanh - Sạch -  Đẹp hơn nữa. 

 Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó 

khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 lại có su hướng khởi phát. Song thấm nhuần quan điểm 

“kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần” của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công nhân viên 

và người lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời 

cơ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao./. 
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