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1*8<˭1�1+Ņ�3+21*

�3(7529,(71$0�7Ų�7,1�%ĠŜ&�7,ŀ3
75Ù1�&+ĸ1*�ðĠŞ1*�0Ŝ,

Ngành D!u khí tr"i qua 59 n#m xây d$ng và phát tri%n, &'n nay &ã hoàn thi(n, &)ng b* và 
làm ch+ trong công ngh(, k, thu-t t. khâu th#m dò, tìm ki'm và khai thác d!u khí &'n khâu 
ch' bi'n, s"n xu/t. Và trên ch0ng &12ng phát tri%n &ó có s$ &óng góp không nh3 c+a T-p &oàn 
D!u khí Qu4c gia Vi(t Nam (Petrovietnam), t. v5 trí là ng12i h6c vi(c, ng12i làm thuê, &'n nay, 
Petrovietnam &ã c7 b"n làm ch+ &18c t/t c" công ngh( tiên ti'n nh/t trong tìm ki'm, th#m dò, 
khai thác và ch' bi'n. 

C9ng ph"i th:ng th;n nhìn nh-n, ng12i lao &*ng D!u khí ch1a bao gi2 ph"i n'm tr"i nh<ng 
th2i kh;c khó kh#n nh1 giai &o=n hi(n nay. Tuy nhiên, nh<ng th> thách &ó không th% khi'n 
ng12i d!u khí chùn b1?c... 

Nghi th!c "ón nh#n dòng khí "$u tiên t% m& Sao Vàng - '(i Nguy)t "*n "+,ng -ng Nam Côn S.n 2

.̟�1,˯0����1Ä0�1*�<�758<˩1�7+˹1*
1*�1+�'ˏ8�.+��9,˯7�1$0�������������������������� Petrovietnam !ã, !ang và 

ti"p t#c kh$ng !%nh vai trò 
quan tr&ng c'a mình !(i 

v)i n*n kinh t" qu(c dân. V)i vi+c 
phát tri,n !-ng !*u 5 l.nh v/c c(t 
lõi g-m: Th0m dò khai thác d1u 
khí; l&c - hóa d1u; công nghi+p 
khí; công nghi+p !i+n và d%ch 
v# d1u khí ch2t l34ng cao, !5c 
bi+t là tìm ki"m, th0m dò và khai 
thác d1u khí hi+u qu6, v7ng ch8c 
v)i quy ho9ch phát tri,n lâu dài, 
:n !%nh, Petrovietnam !ang th, 
hi+n r2t t(t vai trò là m;t doanh 
nghi+p !1u tàu v* l.nh v/c d1u 
khí, !6m b6o an ninh n0ng l34ng 
cho !2t n3)c. Petrovietnam !ã 
th/c hi+n !34c mong mu(n c'a 
Ch' t%ch H- Chí Minh v. !9i, !ó 
là xây d/ng !34c ngành D1u khí 
hi+n !9i, góp ph1n quan tr&ng 
vào s/ nghi+p xây d/ng và phát 
tri,n kinh t", tham gia tích c/c 
vào gi7 gìn an ninh qu(c gia và 
ch' quy*n bi,n !6o.

S/ nghi+p phát tri,n ngành 
D1u khí Vi+t Nam mà ch' l/c 
là Petrovietnam !ã có s/ "bùng 
n:" ngay sau khi gi6i phóng mi*n 
Nam, th(ng nh2t !2t n3)c. Ho9t 
!;ng d1u khí < mi*n B8c Vi+t 
Nam !34c b8t !1u t= nh7ng 
n0m 60 c'a th" k> XX. Ngay 
sau khi hòa bình l?p l9i < mi*n 
B8c, @6ng, Chính ph' !ã có ch' 
tr3Ang !By m9nh công tác kh6o 
sát, phân vùng tri,n v&ng d1u 
khí và ti"n hành công tác tìm 
ki"m th0m dò d1u khí < mi*n 
B8c Vi+t Nam. 

Ngày 20/7/1975 - ngh.a là 
ch3a !1y ba tháng sau khi Gi6i 
phóng mi*n Nam th(ng nh2t 
!2t n3)c, B; Chính tr% h&p t9i 

Sài Gòn !ã ban hành Ngh% quy"t 
244-NQ/TW v* vi+c tri,n khai 
th0m dò d1u khí trên c6 n3)c. 
Và t)i ngày 3/9/1975, Chính ph' 
ban hành Ngh% !%nh s( 170/CP 
thành l?p T:ng c#c D1u mC và 
Khí !(t Vi+t Nam - s/ ki+n này 
!ánh d2u vi+c ngành D1u khí 
Vi+t Nam b3)c sang m;t trang 
sD m)i, ch2m dEt thFi kG ho9t 
!;ng c'a các t: chEc riêng rH 
thu;c T:ng c#c @%a ch2t, T:ng 
c#c Hóa ch2t. Ngh% quy"t 244 
!ã nêu rõ: "Nhanh chóng hình 
thành m;t n*n công nghi+p 
d1u khí hoàn chInh, bao g-m c6 
th0m dò, khai thác, v?n chuy,n, 
l&c d1u, hóa d1u, cA khí ph#c v# 
ngành D1u khí…". 

T= !ó !"n nay !ã 59 n0m, 
song Ngh% quy"t 244 vJn gi7 
nguyên K ngh.a l%ch sD c'a nó, là 
“s4i chI !C” cho s/ phát tri,n c'a 
Petrovietnam. Các Ngh% quy"t 
sau c'a @6ng nh3 Ngh% quy"t 
15 c'a B; Chính tr% vào tháng 
7 n0m 1988, Ngh% quy"t 41 vào 
tháng 7 n0m 2015 v* !ánh giá và 
chi"n l34c phát tri,n ngành D1u 
khí - mà ch' l/c là Petrovietnam 
- cLng !*u "bám" theo tinh th1n 

Ngh% quy"t 244.  
59 n0m qua, ngành D1u 

khí !ã !i t= không !"n có, !ã 
v3An lên, làm ch' !34c toàn 
b; khâu tìm ki"m - th0m dò - 
khai thác d1u khí, mà trong !ó, 
Petrovietnam  !ã t/ xây d/ng 
!34c nh7ng giàn khai thác vào 
lo9i l)n trên th" gi)i và khai thác 
< nh7ng nAi có !i*u ki+n !%a 
ch2t !5c bi+t nh2t trên th" gi)i 
nh3 mC H6i Th9ch - M;c Tinh; 
!ã xây d/ng !34c nh7ng c#m 
công nghi+p khép kín nh3 C#m 
Khí - @i+n - @9m Cà Mau; ch" 
t9o nh7ng giàn khoan l)n và 
hi+n !9i. Petrovietnam  !ã xây 
d/ng !34c chuMi s6n phBm d1u 
khí khép kín t= tìm ki"m th0m 
dò khai thác, !"n t-n tr7 v?n 
chuy,n và ch" bi"n sâu. @ây là 
nh7ng b3)c ti"n th1n kG, !ã th, 
hi+n !34c K chí, b6n l.nh và khát 
v&ng c'a nh7ng ng3Fi tìm d1u 
!, làm giàu cho T: qu(c.

Có !34c nh7ng thành tích 
!ó là nhF s/ chI !9o h"t sEc 
chính xác c'a @6ng, Chính ph', 
thông qua các Ngh% quy"t quan 
tr&ng, t9o khung pháp lK và chI 
!9o các b;, ban, ngành có liên 

Ng+,i lao "/ng D$u khí trên giàn PQP - HT

+2ˉ7�Ò́1*�&�1*�Ò2�1
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quan !, xây d/ng, phát tri,n 
Petrovietnam  nói riêng và ngành 
D1u khí Vi+t Nam nói chung.

Bên c9nh !ó, không th, 
không nh8c t)i m;t “!i,m sáng” 
c'a ngành D1u khí nh7ng n0m 
g1n !ây, m;t d/ án !34c g&i là 
“con gà !N trEng vàng” cho kinh 
t" !2t n3)c - D/ án Bi,n @ông 01 
khai thác khí và d1u condensate 
< c#m mC H6i Th9ch - M;c Tinh. 
Bí quy"t thành công c'a d/ án 
nOm < s/ 'ng h; quy"t li+t, m9nh 
mH c'a Chính ph'; s/ !-ng hành 
c'a các b;, ngành có liên quan 
và trên h"t là s/ tin t3<ng vào 
trí tu+, b6n l.nh c'a ng3Fi d1u 
khí. Bên c9nh !ó, d/ án còn h;i 
t# !34c l/c l34ng chuyên gia, 
kP s3 và ng3Fi lao !;ng có trình 
!;, có tay ngh*, có lòng khao 
khát kh8c ph#c nh7ng khó kh0n 
mang l9i “vàng !en” cho T: qu(c. 
Chính tình yêu n3)c, s/ nM l/c và 
c(ng hi"n quên mình c'a t?p th, 
ng3Fi lao !;ng d1u khí nAi !ây 
!ã giúp h& “b3)c qua” nhi*u quy 
!%nh cEng nh8c, !3a d/ án vào 
khai thác !úng ti"n !;. Có th, 
nói, !ây chính là thFi !i,m th, 
hi+n m;t cách m9nh mH nh2t 
tinh th1n dám ngh., dám làm, 
dám ch%u trách nhi+m c'a lãnh 
!9o Petrovietnam. 

Ch5ng !3Fng phát tri,n c'a 
Petrovietnam nói riêng và ngành 
D1u khí Vi+t Nam nói chung 
không ph6i là con !3Fng !34c 
“tr6i hoa h-ng” mà còn !(i m5t 
v)i muôn vàn khó kh0n, tr< ng9i, 
!5c bi+t là trong 5 n0m tr< l9i 
!ây. @ó là do t1m ho9t !;ng 
d1u khí ngày càng h9n hQp; 
!ó là do giá d1u suy gi6m !"n 

mEc tiêu c/c; !ó là do !9i d%ch 
Covid-19; !ó là nh7ng bi"n c( 
quá l)n !(i v)i Petrovietnam  
khi"n cho v0n hóa d1u khí b% mai 
m;t, khi"n cho d3 lu?n nhân dân 
và nhi*u lãnh !9o cao c2p nghi 
ngF ng3Fi d1u khí... 

Trong b(i c6nh liên t#c ph6i 
!(i phó v)i "kh'ng ho6ng kép", 
nh3ng ng3Fi D1u khí ch3a khi 
nào chùn b3)c. Và ngay trong 
n0m 2020, Petrovietnam !ã 
!3a vào khai thác khí và d1u 
condensate < mC Sao Vàng - 
@9i Nguy+t; phát hi+n mC khí 
Kèn B1u có tr7 l34ng l)n. V0n 
hóa doanh nghi+p D1u khí t=ng 
b3)c !34c tái t9o và tr< thành 
n*n t6ng v7ng ch8c cho s/ phát 
tri,n c'a Petrovietnam .

Trong su(t quá trình phát tri,n 
c'a ngành D1u khí, Petrovietnam 
!ã !9t !34c 8 thành t/u l)n:

M;t là, Petrovietnam !ã xây 
d/ng !34c h+ th(ng cA s< v?t 
ch2t công nghi+p d1u khí hoàn 
chInh, !-ng b; t= tìm ki"m, th0m 
dò, khai thác, ch" bi"n d1u khí, 
công nghi+p khí, !i+n và d%ch v# 
d1u khí. T= chM không có d1u khí, 
!"n nay công tác tìm ki"m th0m 
dò d1u khí !ã xác !%nh !34c tr7 
l34ng d1u khí c'a các phát hi+n 
t)i trên 1,4 t> t2n quy d1u và !ã 
nghiên cEu !ánh giá ti*m n0ng 
còn l9i c'a Vi+t Nam là 1,6 - 2,8 
t> t2n quy d1u, !' kh6 n0ng cân 
!(i b*n v7ng cho ho9t !;ng 
khai thác, b6o !6m an ninh n0ng 
l34ng c'a !2t n3)c trong nh7ng 
th?p niên t)i.

Hai là, hoàn chInh ho9t !;ng 
theo mô hình T?p !oàn, th/c 
hi+n thành công tái cA c2u 

doanh nghi+p, t?p trung vào 
các l.nh v/c c(t lõi; hoàn thi+n 
h+ th(ng chính tr% !-ng b; trong 
toàn Petrovietnam.

Ba là, Petrovietnam !ã ho9t 
!;ng s6n xu2t kinh doanh hi+u 
qu6, luôn < trong Top !1u nh7ng 
doanh nghi+p !óng góp l)n 
nh2t vào ngân sách Nhà n3)c, 
phát tri,n kinh t" - xã h;i. 

B(n là, Petrovietnam tiên 
phong trong h4p tác, h;i nh?p 
qu(c t", tích c/c tìm ki"m, m< 
r;ng !1u t3 ra n3)c ngoài; 
nâng cao uy tín và th3Ang hi+u 
Petrovietnam.

N0m là, Petrovietnam !ã 
xây d/ng !34c !;i ngL nh7ng 
ng3Fi làm d1u khí hùng h?u, v)i 
s( l34ng lao !;ng hi+n có g1n 
60 nghìn ng3Fi có trình !; cao, 

!' kh6 n0ng làm ch' các ho9t 
!;ng d1u khí < trong và ngoài 
n3)c. Trong !ó, trên 5.500 ng3Fi 
có trình !; trên !9i h&c; trên 
25.000 ng3Fi có trình !; !9i h&c 
và cao !$ng; trên 25.000 công 
nhân lành ngh*, !áp Eng cA b6n 
nhu c1u phát tri,n c'a ngành 
D1u khí Vi+t Nam trong hi+n t9i 
cLng nh3 t3Ang lai.

Sáu là, Petrovietnam !ã tích 
c/c phát huy và th/c hi+n hi+u 
qu6 vai trò là “!1u tàu” kinh t" 
c'a !2t n3)c. T= k"t qu6 tri,n 
khai các công trình d1u khí thFi 
gian qua, Petrovietnam !ã tr< 
thành nòng c(t, là h9t nhân 
trong vi+c hình thành các khu 
công nghi+p t?p trung t9i: Bà R%a 
- VLng Tàu, Hi+p Ph3)c (@-ng 

Nai), Khu Khí - @i+n - @9m Cà 
Mau, Dung Qu2t (Qu6ng Ngãi), 
VLng Áng (Hà T.nh), Nghi SAn 
(Thanh Hóa).

B6y là, Petrovietnam tích c/c 
tham gia b6o v+ ch' quy*n và 
biên gi)i qu(c gia trên bi,n. NAi 
nào có ho9t !;ng d1u khí, có 
giàn khoan !5t chân, < !ó ch' 
quy*n qu(c gia !34c kh$ng !%nh.

Tám là, Petrovietnam luôn 
chú tr&ng t)i công tác an sinh 
xã h;i. @ây cLng là m;t yêu c1u 
bEc thi"t c'a quá trình phát tri,n 
nhanh và b*n v7ng c'a toàn xã 
h;i. MMi ng3Fi lao !;ng D1u khí 
!*u tích c/c tham gia các ho9t 
!;ng t= thi+n, chung tay v)i 
c;ng !-ng, làm t(t công tác an 
sinh xã h;i, giúp !R ng3Fi nghèo, 

!-ng bào mi*n núi, biên gi)i, h6i 
!6o và các gia !ình chính sách 
g5p hoàn c6nh khó kh0n.

Nhìn vào bEc tranh t:ng th, 
c'a toàn ngành, có th, kh$ng 
!%nh, qua 59 n0m xây d/ng 
và phát tri,n, ngành D1u khí 
Vi+t Nam !ã tr< thành ngành 
kinh t" quan tr&ng mà trong 
!ó, Petrovietnam !óng vai trò 
là !1u tàu c'a n*n kinh t", có 
nh7ng !óng góp to l)n cho s/ 
nghi+p xây d/ng và b6o v+ T: 
qu(c Vi+t Nam, góp ph1n !3a 
!2t n3)c ta thoát khCi tình 
tr9ng kh'ng ho6ng kinh t" - 
xã h;i và !By nhanh ti"n trình 
công nghi+p hóa hi+n !9i hóa 
!2t n3)c./.

N.N.P

Ng+,i lao "/ng D$u khí trên giàn PQP - HT thu/c D0 án Bi1n 'ông 01
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Trong su4t 29 n#m xây d$ng và phát tri%n, Công &oàn D!u khí Vi(t Nam (C@ DKVN) luôn phát 
huy vai trò c+a mình, nA l$c b"o v( quyBn và l8i ích h8p pháp, chính &áng, ch#m lo t4t &2i s4ng 
v-t ch/t, tinh th!n cho ng12i lao &*ng (NL@), luôn sáng t=o, &Ci m?i, th% hi(n tính tiên phong 
trên nhiBu lDnh v$c. V5 th', vai trò c+a C@ DKVN &ã d!n &18c kh:ng &5nh, trE thành chA d$a 
&áng tin c-y c+a 6 v=n NL@ D!u khí, là m*t trong nh<ng &7n v5 dFn &!u trong h( th4ng Công 
&oàn Vi(t Nam trong su4t th2i gian qua.

.̟�1,˯0����1Ä0�1*�<�7+�1+�/˕3
&�1*�Ò2�1�'ˏ8�.+��9,˯7�1$0��������������������������� Ngày 16/12/1991, Ban Th3 kK (nay là @oàn 

Ch' t%ch) T:ng L@L@ Vi+t Nam !ã kK 
Quy"t !%nh s( 932/Q@-TL@ v* vi+c thành 

l?p Công !oàn D1u khí Vi+t Nam. K, t= thFi 
!i,m 2y, C@ DKVN cLng b8t !1u m;t hành trình 
phát tri,n v)i nh7ng !:i m)i không ng=ng, t=ng 
b3)c c'ng c(, xây d/ng t: chEc Công !oàn 
toàn ngành. S/ ra !Fi c'a C@ DKVN là s/ ki+n 
chính tr% quan tr&ng trong !Fi s(ng c'a hAn 60 
nghìn !oàn viên, NL@ ngành D1u khí, ghi nh?n s/ 
tr3<ng thành m9nh mH c'a giai c2p công nhân 
d1u khí Vi+t Nam và t: chEc C@ DKVN !(i v)i s/ 
nghi+p phát tri,n !2t n3)c. 

Ch5ng !3Fng 29 n0m !-ng hành v)i s/ phát 
tri,n c'a T?p !oàn D1u khí Vi+t Nam, C@ DKVN !ã 
xây d/ng !34c m;t h+ th(ng công !oàn phát tri,n 
v7ng m9nh bao g-m 32 công !oàn tr/c thu;c, 157 
công !oàn cA s<, t?p h4p !34c hAn 60 nghìn !oàn 
viên. Trong !ó, có 9.074 cán b; công !oàn và 81 
cán b; chuyên trách công !oàn.

29 n0m hình thành và phát tri,n, C@ DKVN !ã 
d1n kh$ng !%nh v% trí “Ng3Fi gi7 lDa” c'a mình. Dù 
trong hoàn c6nh nào, C@ DKVN cLng !-ng hành 
ch5t chH cùng T?p !oàn, sát cánh cùng NL@. Trong 
su(t quá trình phát tri,n, !;i ngL cán b;, CNVC-
L@ trong toàn ngành luôn gi7 trong mình ng&n lDa 

nhi+t huy"t và chính t: chEc Công !oàn !ã góp 
ph1n th8p lên ng&n lDa, gi7 cho ng&n lDa 2y ngày 
càng r/c sáng. Các c2p công !oàn !ã không ng=ng 
!:i m)i n;i dung và ph3Ang pháp ho9t !;ng, luôn 
!-ng hành cùng chuyên môn th/c hi+n m&i nhi+m 
v# mà @6ng và Chính ph' giao, luôn sát cánh vì l4i 
ích, vi+c làm, !Fi s(ng và quy*n làm ch' c'a NL@. 

D3)i s/ chI !9o c'a T:ng L@L@ Vi+t Nam và 
@6ng 'y T?p !oàn D1u khí Qu(c gia Vi+t Nam, 
C@ DKVN luôn chú tr&ng tri,n khai trong các c2p 
công !oàn tích c/c tuyên truy*n, giáo d#c CNL@ 
th/c hi+n nghiêm túc, sâu r;ng, có hi+u qu6 ChI th% 
05-CT/TW c'a B; Chính tr% v* “@By m9nh h&c t?p 
và làm theo t3 t3<ng, !9o !Ec, phong cách H- 
Chí Minh”, !-ng thFi tri,n khai sâu r;ng v0n hóa 
D1u khí, xây d/ng v0n hóa cA s<. Các n;i dung 
!ó !ã nhanh chóng th2m sâu vào n"p ngh. và lan 
tCa m9nh mH thành nh7ng hành !;ng c# th,, thi"t 
th/c hOng ngày c'a toàn th, !;i ngL cán b;, CNL@ 
D1u khí. T2t c6 !ã hun !úc nên m;t !;i ngL CNL@ 
yêu n3)c, có tinh th1n !oàn k"t, sáng t9o, chuyên 
nghi+p, nhân ái, k> c3Ang, b6n l.nh v34t qua m&i 
thD thách, hoàn thành t(t m&i nhi+m v# !34c giao.  

Giáo d#c, nâng cao !Fi s(ng tinh th1n cho !oàn 
viên NL@ là nhi+m v# !34c C@ DKVN r2t quan 
tâm. Trong t=ng giai !o9n phát tri,n c'a ngành, 

Lãnh "(o C' DKVN luôn ch2m lo và có h3 tr4 k5p th,i "*n ",i s-ng c6a các cán b/, nhân viên D$u khí có hoàn c7nh khó kh2n
C' DKVN luôn "/ng viên "oàn viên, ng+,i lao "/ng D$u khí s-ng ngh8a tình, chung s!c "9ng lòng "1 xây d0ng T#p "oàn
ngày càng phát tri1n
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C@ DKVN và các c2p công !oàn !ã bám sát nhi+m 
v# c'a !An v% !, l/a ch&n ph3Ang thEc ho9t !;ng 
phù h4p, thi"t th/c, !áp Eng yêu c1u nhi+m v#. C@ 
DKVN luôn phát huy truy*n th(ng u(ng n3)c nh) 
ngu-n; v)i ph3Ang châm h3)ng v* NL@, vì NL@, 
v?n !;ng và k"t n(i t2t c6 nh7ng t2m lòng vàng 
c'a ngành D1u khí !, xây d/ng các QuP hM tr4 
các th" h+ cán b;, CNL@ D1u khí có hoàn c6nh khó 
kh0n, b+nh n5ng.      

Riêng n0m 2020, trong b(i c6nh “kh'ng ho6ng 
kép” do giá d1u gi6m, d%ch Covid-19 !ã 6nh h3<ng 
không nhC k"t qu6 SXKD c'a các !An v% thành 
viên, cLng nh3 vi+c làm và tâm lK c'a NL@. Ngay t= 
!1u mùa d%ch cLng nh3 giai !o9n !1u c'a vi+c giá 
d1u gi6m sâu, C@ DKVN !ã có k" ho9ch k%p thFi !, 
ch0m lo, hM tr4 cho hAn 2.500 NL@ trong nhóm thu 
nh?p th2p, m2t vi+c, chF vi+c, NL@ m8c b+nh hi,m 
nghèo, tai n9n lao !;ng toàn T?p !oàn v)i mEc 
hM tr4 7 t> !-ng. Bên c9nh !ó, nhOm góp ph1n hM 
tr4 công tác phòng ch(ng d%ch b+nh trong toàn 
ngành, gi6m thi,u lây lan và ng0n ch5n d%ch b+nh, 
góp ph1n b6o v+ t(t nh2t sEc khCe c'a cán b; NL@ 

ngành D1u khí và c;ng !-ng, C@ DKVN !ã hM tr4 
kinh phí 2 !4t mua khBu trang cho @V - NL@ phòng 
d%ch Covid-19, v)i s( l34ng trên 170.000 chi"c khBu 
trang, t:ng s( ti*n g1n 2 t> !-ng !, phát !"n m;t 
s( !An v% khó kh0n trong ngành D1u khí. @-ng thFi, 
C@ DKVN !ã chI !9o các công !oàn !An v% hM tr4 
nhu y"u phBm !, t0ng c3Fng sEc !* kháng cho 
CBCNV trong mùa d%ch.

Bên c9nh !ó, ngay khi n8m b8t !34c thông tin 
ng3Fi dân mi*n Trung ch%u 6nh h3<ng n5ng n* b<i 
thiên tai trong tháng 10, C@ DKVN !ã !ã !"n các 
tInh mi*n Trung b% 6nh h3<ng b<i thiên tai !, th0m 
hCi, hM tr4 !-ng bào. Vi+c làm !ã phát huy tinh 
th1n t3Ang thân t3Ang ái t(t !Qp c'a ng3Fi Vi+t 
Nam, góp ph1n giúp !-ng bào vùng thiên tai b3)c 
!1u v34t qua khó kh0n, s)m :n !%nh cu;c s(ng. 
T:ng s( ti*n, hi+n v?t mà C@ DKVN !ã hM tr4 bà 
con 6 tInh: Hà T.nh, Qu6ng Bình, Qu6ng Tr%, Hu", 
Qu6ng Nam, Qu6ng Ngãi là 1,5 t> !-ng ti*n m5t và 
200 tri+u ti*n hi+n v?t. Trong !ó, hM tr4 thông qua 
UBMTTQVN 2 tInh Th=a Thiên Hu" và Qu6ng Tr% 
s( ti*n 500 tri+u !-ng; 1.000 ph1n quà cho bà con 

các tInh còn l9i, mMi ph1n quà tr% giá 1 tri+u !-ng và 
200 nghìn !-ng hi+n v?t. 

Hi+n nay, quá trình toàn c1u hóa và h;i nh?p 
qu(c t" !34c !By m9nh, cu;c cách m9ng công 
nghi+p l1n thE 4 (CM 4.0) sH tác !;ng sâu s8c !"n 
s6n xu2t, kinh doanh, công ngh+, thúc !By s/ phát 
tri,n nh6y v&t trên nhi*u l.nh v/c, t9o ra c6 thFi cA 
và thách thEc !(i v)i vi+c làm, thu nh?p, !Fi s(ng 
c'a !oàn viên, ng3Fi lao !;ng. Vi+t Nam chính 
thEc kK k"t Hi+p !%nh !(i tác toàn di+n và ti"n b; 
xuyên Thái Bình D3Ang (CPTPP) !5t ra thách thEc 
l)n v)i t: chEc công !oàn, !òi hCi ph6i !:i m)i c6 
n;i dung và ph3Ang thEc ho9t !;ng !, phù h4p 
v)i tình hình m)i.

BOng nh7ng d2u 2n, k"t qu6 !ã !9t !34c, C@ 
DKVN !ã kh$ng !%nh !34c vai trò c'a mình trong 
lòng ng3Fi lao !;ng, !34c s/ tin t3<ng, !-ng 
thu?n c'a chuyên môn trong nhi*u phong trào, 
ho9t !;ng. C@ DKVN sH làm t(t hAn n7a, sâu sát 
hAn v)i !Fi s(ng !oàn viên, ng3Fi lao !;ng. S/ 
ch0m lo t= tâm, t= nh7ng hành !;ng, vi+c làm thi"t 
th/c sH là ng&n !u(c sáng thu hút ng3Fi lao !;ng 
t/ nguy+n gia nh?p t: chEc công !oàn. Thách thEc 
!5t ra v)i tình hình m)i nh3ng cLng là cA h;i !, 
chúng ta kh$ng !%nh v% th" và ni*m tin yêu c'a 
ng3Fi lao !;ng v)i t: chEc công !oàn. 

C@ DKVN sH ti"p t#c !:i m)i m9nh v* c6 v* t: 
chEc b; máy, n;i dung và 
ph3Ang thEc ho9t !;ng, 
sáng t9o và !9t hi+u qu6 
trong nh7ng mô hình 
ho9t !;ng có chi*u sâu 
nhOm !em l9i quy*n l4i 
!6m b6o, phúc l4i t(t hAn 
cho !oàn viên, ng3Fi lao 
!;ng c'a mình. 

@5c bi+t, các c2p công 
!oàn sH chú tr&ng xây 
d/ng !;i ngL cán b; công 
!oàn có trình !; chuyên 
môn cao, có kP n0ng ho9t 
!;ng chuyên nghi+p, 
chuyên sâu, có tâm huy"t 
trách nhi+m vì l4i ích c'a 

!oàn viên, có b6n l.nh chính tr% v7ng vàng nhOm 
!6m b6o !34c quy*n và l4i ích chính !áng c'a 
!oàn viên, ng3Fi lao !;ng trong m&i hoàn c6nh.

Nhìn l9i ch5ng !3Fng 29 n0m hình thành và phát 
tri,n, C@ DKVN có th, t/ hào v* truy*n th(ng anh 
hùng c'a nh7ng th" h+ ng3Fi !i tìm lDa và nh7ng 
b3)c phát tri,n, nh7ng thành t/u !ã !9t !34c c'a 
mình, thêm t/ tin v7ng b3)c, h3)ng !"n t3Ang lai. 
Trong n*n kinh t" h;i nh?p qu(c t" sâu r;ng v)i 
nhi*u bi"n !;ng khó l3Fng, nhi*u thách thEc, C@ 
DKVN v)i tinh th1n quy"t tâm cao, v)i khát v&ng 
!34c c(ng hi"n và làm giàu cho T: qu(c, nh7ng 
ng3Fi mang tr&ng trách "gi7 lDa" cho ngành D1u 
khí, gi7 ng&n lDa truy*n th(ng c'a ngành luôn sáng 
mãi, ng&n lDa c'a ni*m !am mê sáng t9o trong 
các ho9t !;ng c'a cán b; công !oàn, ng&n lDa 
c'a ni*m tin !(i v)i các cán b;, công nhân viên, 
NL@ trong toàn ngành D1u khí. Luôn phát huy 
huy sEc sáng t9o, trí tu+, tâm huy"t, trách nhi+m 
!, xây d/ng !;i ngL công nhân viên, NL@ D1u khí 
Vi+t Nam tiên ti"n, hi+n !9i, !-ng hành cùng T?p 
!oàn D1u khí Vi+t Nam v34t qua nhi*u thách thEc 
!, phát tri,n :n !%nh, b*n v7ng và ngày càng l)n 
m9nh, xEng !áng v)i ni*m tin v)i mong 3)c c'a 
Bác H- kính yêu và ni*m tin c'a @6ng, Nhà n3)c 
và nhân dân./.

4�Ò

Lãnh "(o C' DKVN ch:p 7nh l+u ni)m v;i T<ng Th+ k= Công "oàn IndustriALL
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T)i d/ bu:i lS, có các !-ng chí Ty viên Trung 
3Ang @6ng: Tr1n Tu2n Anh, B; tr3<ng B; 
Công Th3Ang; HuGnh T2n Vi+t, Bí th3 @6ng 

'y Kh(i các cA quan Trung 3Ang; Võ V0n DLng, 
Phó Tr3<ng ban Th3Fng tr/c Ban N;i chính Trung 
3Ang; NguySn Hoàng Anh, Ch' t%ch Ty ban Qu6n 
lK v(n Nhà n3)c t9i doanh nghi+p; Tr1n SP Thanh, 
Phó Ch' nhi+m V0n phòng Qu(c h;i, nguyên Bí th3 
@6ng 'y, Ch' t%ch H;i !-ng Thành viên T?p !oàn 
D1u khí Vi+t Nam; !-ng chí Y Thanh Hà Niê K!0m, 

7+$1+�1*˵&

̏<�9,�1�%́�&+�1+�75˳��3+��7+̏�7Ņ̃1*�7+Ņ̅1*�75̙&�75ŅŃ1*�+�$�%�1+�

Ngày 24 tháng 11 n#m 2020, t=i TrG 
sE T-p &oàn D!u khí Qu4c gia Vi(t Nam 
(Petrovietnam), &)ng chí Tr17ng Hòa 
Bình - Hy viên B* Chính tr5, Phó Th+ 
t1?ng Th12ng tr$c Chính ph+ &ã ch+ trì, 
trao Quy't &5nh Ch+ t5ch H*i &)ng Thành 
viên T-p &oàn &4i v?i &)ng chí Hoàng 
Qu4c V18ng.

Phó Th6 t+;ng Th+,ng tr0c Chính ph6 Tr+.ng Hòa Bình trao Quy*t "5nh Ch6 t5ch H'TV T#p "oàn D$u khí
Qu-c gia Vi)t Nam cho "9ng chí Hoàng Qu-c V+4ng

3(7529,(71$0�&��9˳�75���9$,�75�
+˧7�6̑&�48$1�75˵1*�Ò˹,�9̃,�6̙�1*+,˯3�
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'9ng chí Hoàng Qu-c V+4ng và lãnh "(o T#p "oàn t>ng hoa tri ân "9ng chí Tr$n S? Thanh

Ty viên d/ khuy"t Trung 3Ang @6ng, Bí th3 @6ng 
'y Kh(i Doanh nghi+p Trung 3Ang và !9i di+n lãnh 
!9o các b;, ban, ngành Trung 3Ang.

V* phía Petrovietnam có !-ng chí Hoàng Qu(c 
V34ng, Bí th3 @6ng 'y, Ch' t%ch H@TV T?p !oàn; 
!-ng chí Lê M9nh Hùng, Phó Bí th3 @6ng 'y, Thành 
viên H@TV, T:ng giám !(c T?p !oàn; !-ng chí 
Ph9m Xuân C6nh, Phó Bí th3 Th3Fng tr/c @6ng 
'y, Thành viên H@TV T?p !oàn; các !-ng chí trong 
Ban Th3Fng v# @6ng 'y, H@TV, Ban T:ng giám 
!(c, Ki,m soát viên T?p !oàn, các !-ng chí lãnh 
!9o các t: chEc chính tr% - xã h;i trong T?p !oàn, 
các !-ng chí lãnh !9o các !An v% thành viên, !An 
v% tr/c thu;c c'a T?p !oàn.

Bu:i lS !34c t: chEc tr/c tuy"n 8 !i,m c1u t9i: 
Hà N;i, H6i Phòng, Qu6ng Ngãi, Thành ph( H- Chí 
Minh, VLng Tàu, Cà Mau, Sóc Tr0ng và H?u Giang.

Sau khi trao quy"t !%nh, thay m5t lãnh !9o 
@6ng, Nhà n3)c, Ty viên B; Chính tr%, Phó Th' 
t3)ng Th3Fng tr/c Chính ph' Tr3Ang Hòa Bình 
chúc m=ng !-ng chí Hoàng Qu(c V34ng !34c Th' 
t3)ng Chính ph' tin t3<ng, l/a ch&n !i*u !;ng, 
b: nhi+m gi7 chEc Ch' t%ch H@TV Petrovietnam 

và !34c @6ng 'y Kh(i Doanh nghi+p Trung 3Ang 
chI !%nh gi7 chEc Bí th3 @6ng 'y T?p !oàn D1u 
khí Qu(c gia Vi+t Nam nhi+m kG 2020-2025; chúc 
m=ng t?p th, lãnh !9o và toàn th, cán b;, công 
nhân viên T?p !oàn D1u khí Vi+t Nam !ã !34c Th' 
t3)ng Chính ph' quan tâm l/a ch&n cán b; xEng 
!áng, !' !Ec, !' tài, !' kinh nghi+m !6m nh?n 
chEc danh Ch' t%ch H;i !-ng Thành viên T?p !oàn.

Nh2n m9nh vai trò c'a Petrovietnam là m;t T?p 
!oàn kinh t" n0ng l34ng l)n, luôn ph6i th/c hi+n 
t(t nhi*u nhi+m v# !5c bi+t quan tr&ng !34c @6ng, 
Nhà n3)c và nhân dân giao phó, Phó Th' t3)ng 
cho rOng !ây v=a là vinh d/, v=a là trách nhi+m 
l)n !(i v)i !-ng chí Hoàng Qu(c V34ng trong giai 
!o9n phát tri,n m)i c'a Petrovietnam; !-ng thFi 
bày tC tin t3<ng !-ng chí Hoàng Qu(c V34ng, v)i 
nhi*u n0m tr/c ti"p ph# trách l.nh v/c n0ng l34ng, 
sH cùng t?p th, lãnh !9o, ng3Fi lao !;ng d1u khí 
ti"p t#c chèo lái “con thuy*n Petrovietnam” ti"n v* 
phía tr3)c, v34t khó kh0n, thách thEc, có nhi*u 
!óng góp hAn n7a cho s/ phát tri,n kinh t" - xã 
h;i !2t n3)c.

Phó Th' t3)ng nêu rõ, Petrovietnam có v% trí, 
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vai trò h"t sEc quan tr&ng !(i v)i s/ nghi+p xây 
d/ng và b6o v+ t: qu(c. Trong su(t quá trình 45 
n0m hình thành và phát tri,n, Petrovietnam !ã tr< 
thành !1u tàu, tr# c;t c'a n*n kinh t" !2t n3)c, 
t9o môi tr3Fng cho các doanh nghi+p khác cùng 
phát tri,n. HOng n0m, T?p !oàn n;p ngân sách 
Nhà n3)c chi"m t> tr&ng 9 - 11% t:ng thu ngân 
sách chung và chi"m 16 - 17% t:ng thu ngân sách 
Trung 3Ang; !óng góp cho GDP c6 n3)c trung bình 
10 - 13%/n0m, có nhi*u !óng góp cho công tác an 
sinh xã h;i vì c;ng !-ng.

Bên c9nh nh7ng !óng góp quan tr&ng v* kinh 
t" - xã h;i, Petrovietnam !ã tích c/c tri,n khai các 
d/ án d1u khí trong n3)c g8n v)i kh$ng !%nh ch' 
quy*n qu(c gia; !6m b6o an ninh n0ng l34ng, an 
ninh l3Ang th/c cho !2t n3)c; chú tr&ng quan h+ 
ngo9i giao d1u khí g8n v)i nâng cao uy tín và hình 
6nh c'a !2t n3)c Vi+t Nam trên tr3Fng qu(c t". 
Petrovietnam !ã xây d/ng !34c m;t !;i ngL cán b;, 
viên chEc và ng3Fi lao !;ng có trình !; chuyên môn 
cao v7ng vàng, !34c !ào t9o cA b6n, n0ng !;ng, 
sáng t9o, !áp Eng yêu c1u, nhi+m v# !34c giao.

Trong n0m 2020, khi mà ngành công nghi+p d1u 
khí th" gi)i ch%u tác !;ng n5ng n*, sâu r;ng b<i 
d%ch Covid-19 và giá d1u gi6m sâu, nhi*u t?p !oàn, 
công ty d1u khí qu(c t" lâm c6nh thua lM, phá s6n, 
gi6i th,..., v)i tinh th1n và quy"t tâm cao nh2t, phát 
huy truy*n th(ng Anh hùng c'a “Nh7ng ng3Fi !i 
tìm lDa”, toàn T?p !oàn !ã t?p trung m&i ngu-n l/c 
!, th/c hi+n !-ng b;, có hi+u qu6 gói gi6i pháp 
Eng phó tác !;ng kép c'a !9i d%ch Covid-19 và giá 
d1u gi6m sâu. NhF !ó, !"n thFi !i,m hi+n t9i, có 
th, kh$ng !%nh toàn T?p !oàn !ã v34t qua nh7ng 
khó kh0n t= tác !;ng kép !, hoàn thành t(t nh2t 
các nhi+m v#, chI tiêu !34c @6ng, Chính ph' giao. 
Ho9t !;ng s6n xu2t kinh doanh c'a Petrovietnam 
ti"p t#c có lãi, nh%p !; s6n xu2t kinh doanh !34c 
gi7 v7ng, :n !%nh, !6m b6o an toàn ngay c6 trong 
thiên tai tr1m tr&ng, kéo dài v=a qua. Các chI tiêu 
s6n xu2t thu;c l.nh v/c c(t lõi c'a T?p !oàn nh3 
gia t0ng tr7 l34ng d1u khí, khai thác d1u < trong 
n3)c, khai thác d1u < n3)c ngoài, s6n xu2t !9m... 
!*u hoàn thành v34t mEc k" ho9ch !* ra; dòng 
ti*n c'a T?p !oàn !34c !6m b6o thông su(t, !áp 

Eng k%p thFi cho ho9t !;ng s6n xu2t kinh doanh và 
!1u t3 !, t9o ra l4i nhu?n, ti"p t#c !óng góp l)n 
cho ngân sách Nhà n3)c.

Theo Petrovietnam, tính !"n ngày 15/11/2020, 
m&i m5t ho9t !;ng c'a T?p !oàn vJn !34c duy trì 
:n !%nh, ti"p t#c có nhi*u !óng góp cho n*n kinh 
t": t:ng s6n l34ng khai thác quy d1u !9t 18,12 tri+u 
t2n, bOng 89% k" ho9ch n0m; s6n xu2t !i+n !9t 
16,7 t> kWh; s6n xu2t !9m !9t 1,57 tri+u t2n, v34t 
0,6% k" ho9ch c6 n0m (trong !ó, PVCFC !ã hoàn 
thành k" ho9ch c6 n0m vào ngày 11/11/2020 (!9t 
800,2 nghìn t2n), v* !ích s)m 51 ngày so v)i k" 
ho9ch); s6n xu2t x0ng d1u toàn T?p !oàn !9t 10,2 
tri+u t2n, bOng 86,5% k" ho9ch n0m. V* chI tiêu tài 
chính: t:ng doanh thu toàn Petrovietnam !9t 487 
nghìn t> !-ng; n;p ngân sách Nhà n3)c !9t 61,7 
nghìn t> !-ng.

Phát bi,u nh?n nhi+m v#, Bí th3 @6ng 'y, Ch' 
t%ch H@TV Petrovietnam Hoàng Qu(c V34ng bày 
tC c6m An lãnh !9o @6ng, Nhà n3)c, Th' t3)ng 
Chính ph' và ti"p thu K ki"n chI !9o c'a !-ng chí 
Phó Th' t3)ng Chính ph'.

Nh8c l9i truy*n th(ng vN vang c'a T?p 
!oàn D1u khí Vi+t Nam, !-ng chí Hoàng Qu(c 
V34ng kh$ng !%nh các th" h+ lãnh !9o và cán 
b;, công nhân viên ngành D1u khí nói chung, 
T?p !oàn D1u khí Vi+t Nam nói riêng !ã có 
nh7ng !óng góp to l)n, không th, phai nh9t 

Ch6 t5ch H'TV Petrovietnam Hoàng Qu-c V+4ng phát bi1u t(i 
bu<i l@

Phó Th6 t+;ng Th+,ng tr0c Tr+.ng Hòa Bình và các "9ng chí lãnh "(o '7ng, Nhà n+;c ch!ng ki*n l@ k= bàn giao nhi)m v:

trong s/ phát tri,n c'a !2t n3)c và dân t;c.
Nêu rõ s/ !óng góp c'a T?p !oàn D1u khí Vi+t 

Nam không chI là thùng d1u, mét kh(i khí, nh7ng 
!-ng ngo9i t+ mà quan tr&ng hAn, nh7ng ng3Fi 
lao !;ng d1u khí luôn th, hi+n tinh th1n d2n thân, 
tiên phong, v34t qua gian nan thD thách, !-ng 
hành cùng dân t;c, ti"n nh7ng b3)c dài h3)ng t)i 
t3Ang lai t3Ai sáng hAn. Chính vì v?y, nh7ng ng3Fi 
lao !;ng d1u khí !34c bi"t !"n là nh7ng “ng3Fi !i 
tìm lDa”, ng&n lDa th:i bùng lên !am mê, khát v&ng 
v* m;t ngành D1u khí tiên ti"n, hi+n !9i, v* m;t !2t 
n3)c Vi+t Nam hùng c3Fng.

Truy*n th(ng hào hùng c'a ngành D1u khí 
Vi+t Nam khAi d?y ni*m tin, lòng t/ hào nh3ng 
cLng nh8c nh< nh7ng khó kh0n, thách thEc mà 
Petrovietnam !ang ph6i !(i di+n. ChI ra nh7ng khó 
kh0n, thách thEc mà T?p !oàn !ang ph6i !(i di+n, 
Ch' t%ch H@TV Petrovietnam Hoàng Qu(c V34ng 
cho rOng, !, v34t qua khó kh0n thách thEc trên, 
không có gi6i pháp nào khác ngoài s/ nM l/c c( 
g8ng, phát huy truy*n th(ng v34t khó, dám d2n 
thân, dám ch%u trách nhi+m c'a t?p th, lãnh !9o 
và CBCNV T?p !oàn cùng v)i s/ th2u hi,u, chia 
sN, t9o !i*u ki+n, hM tr4 c'a các !-ng chí lãnh !9o 
@6ng, Nhà n3)c, Chính ph' và các b;, ngành.

“V)i vinh d/ và tr&ng trách !34c giao, tôi xin 
hEa tr3)c các !-ng chí lãnh !9o @6ng, Nhà n3)c 

và Th' t3)ng Chính ph' nguy+n !em h"t sEc mình 
cùng v)i t?p th, lãnh !9o và cán b;, công nhân 
viên phát huy tinh th1n !oàn k"t, trách nhi+m, sáng 
t9o, hi+u qu6 !, ti"p t#c xây d/ng, phát tri,n T?p 
!oàn D1u khí Qu(c gia Vi+t Nam v7ng m9nh, !óng 
góp nhi*u hAn n7a vào công cu;c phát tri,n !2t 
n3)c”, Ch' t%ch H@TV Petrovietnam Hoàng Qu(c 
V34ng nh2n m9nh./.

T.N

@)ng chí Hoàng Qu4c V18ng sinh n#m 
1963, t4t nghi(p Tr12ng @=i h6c @5a ch/t th#m dò 
Matxcova (MGRI), &ây là m*t ngôi tr12ng danh ti'ng 
trong lDnh v$c khai thác m3. Quá trình công tác, &)ng 
chí &ã kinh qua m*t s4 chIc vG tr6ng y'u: t. tháng 
6/2008 là Hy viên Ban Ch/p hành @"ng b*, Phó Ch+ 
t5ch UBND tJnh Thái Nguyên; t. tháng 8/2010, &18c 
Th+ t1?ng Chính ph+ bC nhi(m làm ThI tr1Eng B* 
Công Th17ng; t. tháng 9/2012 là Hy viên Ban Th12ng 
vG @"ng +y Kh4i Doanh nghi(p Trung 17ng và gi< 
chIc Bí th1 @"ng +y, Ch+ t5ch H@TV T-p &oàn @i(n 
l$c Vi(t Nam; t. tháng 1/2015 &'n nay, tr1?c khi &18c 
&iBu &*ng, bC nhi(m làm Bí th1 @"ng +y, Ch+ t5ch H*i 
&)ng Thành viên T-p &oàn D!u khí Vi(t Nam, &)ng chí 
Hoàng Qu4c V18ng là Hy viên Ban Cán s$ &"ng, Bí 
th1 @"ng +y, ThI tr1Eng B* Công Th17ng.

+2ˉ7�Ò́1*�&�1*�Ò2�1



1716 &�1*�Ò2�1�'ˏ8�.+��9,˯7�1$0 - 6˹�������www.congdoandaukhi.vn

/��75�&

+ã$�ðŔ1*�%Ś�7Ŗ�0Ú<�6Œ��
1+Ò�0Ú<�1+,ň7�ð,ň1�6â1*�+Į8���

9Ò2�+ň�7+Œ1*�ð,ň1�48Œ&�*,$����.9

Sáng ngày 26/11/2020, trên công tr12ng D$ án Nhà máy Nhi(t &i(n (NMN@) Sông H-u 1 (/p 
Phú Xuân, th5 tr/n Mái D!m, huy(n Châu Thành, tJnh H-u Giang), Ch+ &!u t1 T-p &oàn D!u khí 
Vi(t Nam (Petrovietnam), Ban QLDA @i(n l$c D!u khí Sông H-u 1 &ã tC chIc thành công s$ ki(n 
hòa &)ng b* TC máy s4 1 vào h( th4ng &i(n qu4c gia 500kV, tC chIc LK tCng k't các phong trào 
thi &ua n#m 2020 c+a NMN@ Sông H-u 1.

.̟�1,˯0����1Ä0�1*�<�758<˩1�7+˹1*
1*�1+�'ˏ8�.+��9,˯7�1$0���������������������������

Nghi th!c K= k*t giao +;c thi "ua n2m 2021

Tham d/ bu:i lS, v* phía 
tInh H?u Giang có !-ng 
chí Tr1n V0n Huy"n - Phó 

Bí th3 Th3Fng tr/c TInh 'y H?u 
Giang; !-ng chí Tr3Ang C6nh 
Tuyên - Phó Ch' t%ch Th3Fng 
tr/c UBND tInh H?u Giang cùng 
!9i di+n các s<, ban, ngành tInh 
và lãnh !9o huy+n Châu Thành.

V* phía Petrovietnam có !-ng 
chí Hoàng Qu(c V34ng, Bí th3 
@6ng 'y, Ch' t%ch H@TV T?p !oàn; 
!-ng chí Lê M9nh Hùng, T:ng 
giám !(c T?p !oàn; !-ng chí @inh 
V0n SAn, Thành viên H@TV T?p 
!oàn; !-ng chí Ph9m Ti"n DLng, 
Phó T:ng giám !(c T?p !oàn; 
!-ng chí Nghiêm Thùy Lan, Ch' 
t%ch Công !oàn D1u khí Vi+t Nam 
(C@ DKVN) cùng các !-ng chí !9i 
di+n các Ban chuyên môn/V0n 
phòng T?p !oàn, C@ DKVN.

V* phía Ban QLDA @LDK 
Sông H?u 1 có !-ng chí H- Xuân 
Hi*n, Tr3<ng ban QLDA cùng 
các !-ng chí lãnh !9o các phòng 
ban, Công !oàn Ban QLDA. V* 
phía T:ng th1u LILAMA có !-ng 
chí Lê V0n Tu2n, T:ng giám !(c 
LILAMA cùng !9i di+n lãnh !9o 
LILAMA, các nhà th1u ph#.

Vi+c hòa !-ng b; l3)i !i+n 
l1n !1u thành công là m(c ti"p 
theo sau g1n 4 tháng !(t lDa 
l1n !1u (ngày 28/7/2020) !, ti"n 
t)i hoàn thành công tác thD 
nghi+m nhOm !3a T: máy s( 1 
v?n hành th3Ang m9i vào quK 
II/2021. Công tác hòa !-ng b; 
c'a T: máy s( 1 là m(c ti"n !; 
quan tr&ng trong quá trình xây 
d/ng và l8p !5t, thD nghi+m các 
h+ th(ng, phát !i+n lên l3)i !i+n 
qu(c gia c'a t: máy. @-ng thFi 

là m(c !, chuy,n b3)c sang 
quá trình hi+u chInh các ch" !; 
!(t nhOm t0ng công su2t, t(i 3u 
ch" !; v?n hành c'a T: máy. 
Ngoài ra, công tác hòa !-ng b; 
là minh chEng h1u h"t các h+ 
th(ng !ã !3a vào v?n hành :n 
!%nh, !6m b6o t: máy v?n hành 
an toàn cLng nh3 sUn sàng cung 
c2p !i+n lên l3)i !i+n qu(c gia.

Phát bi,u t9i bu:i lS, T:ng 
giám !(c Petrovietnam Lê M9nh 
Hùng nh2n m9nh: Petrovietnam 
!ánh giá cao thái !; và tinh th1n 
làm vi+c c'a Ban QLDA @i+n l/c 
D1u khí Sông H?u 1 (Ban QLDA), 
c'a T:ng th1u LILAMA, Công ty 
Doosan, các nhà th1u thi công, 
các !An v% t3 v2n thi"t k", t3 
v2n giám sát !ã nhanh chóng 
và quy"t li+t v34t qua nhi*u khó 
kh0n !, hoàn thành t(t nhi+m 

'9ng chí Hoàng Qu-c V+4ng, Bí th+ '7ng 6y, Ch6 t5ch H'TV Petrovietnam ch!ng ki*n l@ hòa "9ng b/ T< máy s- 01
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v#, hòa !-ng b; thành công T: 
máy s( 1 vào h+ th(ng !i+n qu(c 
gia 500kV. Nh2t là vi+c hoàn 
thành các m(c ti"n !; c'a d/ 
án diSn ra trong b(i c6nh khó 
kh0n chung v* giá d1u s#t gi6m, 
công tác !1u t3 xây d/ng công 
trình cLng nh3 các diSn bi"n b2t 
th3Fng c'a !9i d%ch Covid-19. 
S/ ki+n này !ánh m;t d2u m(c 
quan tr&ng, !6m b6o các !i*u 
ki+n tiên quy"t !, hoàn thành 
nhà máy theo n;i dung Ngh% 
quy"t 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 
c'a Chính ph' là “!6m b6o ti"n 
!; !3a T: máy s( 1 vào v?n 
hành quK II/2021 và T: máy s( 2 
vào quK III/2021”.

Lãnh !9o Petrovietnam !* 
ngh% trong thFi gian t)i, Ban 
QLDA, T:ng th1u LILAMA, T?p 
!oàn Doosan và các !An v% 
nhà th1u ti"p t#c ph(i h4p tri,n 
khai các ph1n vi+c, các h9ng 
m#c ti"p theo !, hòa !-ng b; 
T: máy s( 2 vào h+ th(ng !i+n 
qu(c gia, !6m b6o các !i*u ki+n 
c1n thi"t !3a nhà máy vào v?n 
hành th3Ang m9i !úng k" ho9ch 
!* ra.

Thay m5t lãnh !9o T?p !oàn, 
!-ng chí Lê M9nh Hùng trân 
tr&ng c6m An s/ hM tr4, t9o 
!i*u ki+n c'a lãnh !9o tInh H?u 
Giang, c'a !%a ph3Ang trong 
su(t quá trình tri,n khai d/ án, 
!-ng thFi, mong mu(n trong giai 
!o9n cu(i s8p t)i, D/ án NMN@ 
Sông H?u 1 sH ti"p t#c nh?n !34c 
s/ quan tâm hM tr4 sát sao hAn 
n7a c'a !%a ph3Ang !, ti"n t)i 
hoàn thành và v?n hành th3Ang 
m9i !úng ti"n !;.

Phát bi,u !áp t=, Tr3<ng ban 

QLDA Sông H?u 1 H- Xuân Hi*n 
thay m5t Ban QLDA ti"p thu các 
K ki"n phát bi,u chI !9o c'a lãnh 
!9o UBND tInh H?u Giang, lãnh 
!9o T?p !oàn t9i bu:i lS. @-ng 
thFi cam k"t Ban QLDA cùng 
v)i T:ng th1u LILAMA và các 
!An v% nhà th1u sH ti"p t#c ph(i 
h4p ch5t chH !, !6m b6o hoàn 
thành quá trình hòa !-ng b; T: 
máy s( 1 vào h+ th(ng !i+n qu(c 
gia, ti"n t)i hòa !-ng b; T: máy 
s( 2; !6m b6o các !i*u ki+n, các 
m(c ti"n !; theo k" ho9ch !* 
ra, nhOm !3a các t: máy NMN@ 
Sông H?u 1 v?n hành th3Ang 
m9i vào quK II và quK III/2021 
theo tinh th1n Ngh% quy"t s( 
69/NQ-CP ngày 13/9/2019 c'a 
Chính ph'.

CLng t9i s/ ki+n !ã diSn ra LS 
t:ng k"t các phong trào thi !ua 
n0m 2020 nhOm !ánh giá, ghi 
nh?n nh7ng k"t qu6 !9t !34c; 
!-ng thFi xây d/ng và phát 
!;ng các chI tiêu, kK giao 3)c thi 
!ua n0m 2021 v)i 5 n;i dung: T: 
chEc tri,n khai th/c hi+n, qu6n lK 

ch5t chH ti"n !;, công tác thi"t 
k" !6m b6o !úng ti"n !; và trình 
t/ thi công, t: chEc tri,n khai thi 
công an toàn, ch2t l34ng, !áp 
Eng ti"n !; và hi+u qu6; !6m 
b6o yêu c1u ch2t l34ng theo quy 
!%nh c'a h4p !-ng !ã kK; nM l/c 
!, !By nhanh ti"n !; thi công 
xây d/ng d/ án nhOm b8t k%p 
ti"n !; !ã b% ch?m; t0ng c3Fng 
s/ ph(i h4p gi7a các bên (Ch' 
!1u t3, T:ng th1u, các nhà th1u 
ph#), th3Fng xuyên duy trì !ánh 
giá và có bi+n pháp phòng ng=a, 
xD lK r'i ro, có các ki"n ngh%, gi6i 
pháp k%p thFi v)i các c2p thBm 
quy*n !, tháo gR khó kh0n cho 
d/ án; !6m b6o an toàn lao 
!;ng, phòng ch(ng cháy n:, an 
ninh tr?t t/ trong su(t quá trình 
thi công công trình.

Nghi thEc kK k"t giao 3)c thi 
!ua !ã diSn ra t9o nên không 
khí quy"t tâm và tinh th1n ph2n 
kh<i cho toàn th, CBNV trên 
công tr3Fng xây d/ng công trình 
!úng ti"n !; và ch2t l34ng nh3 
!ã kK k"t. Lãnh !9o T?p !oàn kG 

T<ng giám "-c Petrovietnam Lê M(nh Hùng trao bAng khen cho các cá nhân
xuBt sCc trong phong trào thi "ua

v&ng trong n0m 2021 các !An v% 
sH hoàn thành !9t và v34t các 
m(c ti"n !; !ã !0ng kK thi !ua 
v)i 8 !1u m#c !0ng kK. Trong !ó, 
!6m b6o v?n hành th3Ang m9i 
T: máy s( 1 vào quK III/2021 và 
!3a vào v?n hành th3Ang m9i 
T: máy s( 2 vào quK IV/2021.

CLng trong bu:i lS, nhân d%p 
chào m=ng k> ni+m 59 n0m 
Ngày Truy*n th(ng ngành D1u 
khí (27/11/1961 - 27/11/2020), 
29 n0m thành l?p Công !oàn 
D1u khí Vi+t Nam (16/12/1991 - 
16/12/2020) và 6 n0m thành l?p 
Ban QLDA @LDK Sông H?u 1 
(01/12/2014 - 01/12/2020), Công 
!oàn D1u khí Vi+t Nam và Ban 
ChI !9o phong trào thi !ua xây 
d/ng NMN@ Sông H?u 1; Ban 
QLDA @i+n l/c D1u khí Sông 
H?u 1 ph(i h4p t: chEc lS t:ng 
k"t các phong trào thi !ua n0m 
2020 và phát !;ng phong trào 
thi !ua n0m 2021.

Bà NguySn Th% H-ng, Ch' t%ch 
Công !oàn Sông H?u 1 !ã báo 
cáo Ch' t%ch Công !oàn D1u 
khí Vi+t Nam Nghiêm Thùy Lan 
v* công tác ch0m lo !Fi s(ng và 
các ho9t !;ng công !oàn trên 
công tr3Fng. @-ng chí NguySn 
Th% H-ng mong mu(n ti"p t#c 
nh?n !34c quan tâm chI !9o và 
hM tr4 t= Công !oàn D1u khí Vi+t 
Nam v* phong trào thi !ua khen 
th3<ng trên công tr3Fng, t9o !i*u 
ki+n cho ng3Fi lao !;ng trên công 
tr3Fng !34c nâng cao !Fi s(ng 
v0n hóa tinh th1n và th/c hi+n 
công tác ASXH cho !%a ph3Ang.

T= n0m 2016 !"n nay, Công 
!oàn D1u khí Vi+t Nam !ã t: 
chEc 8 !4t sA k"t, t:ng k"t 

phong trào thi !ua, t5ng BOng 
khen cho 90 t?p th,, 150 cá nhân 
v)i t:ng s( ti*n th3<ng g1n 400 
tri+u !-ng. Trong !ó, n0m 2020, 
t5ng BOng khen cho 41 t?p th,, 
56 cá nhân !, ghi nh?n nh7ng 
!óng góp, k%p thFi !;ng viên và 
bi,u d3Ang nh7ng t?p th, và 
cá nhân có thành tích xu2t s8c 
trong vi+c tri,n khai xây d/ng 
NMN@ Sông H?u 1, góp ph1n 
!By nhanh ti"n !;, an toàn, ch2t 
l34ng và !em l9i l4i ích kinh t" 
to l)n.

Riêng t9i bu:i lS, !, ghi nh?n, 
!;ng viên tinh th1n các t?p th,, 
cá nhân xu2t s8c hoàn thành 
h9ng m#c hòa !-ng b; T: máy 
s( 1 - NMN@ Sông H?u 1 vào 
h+ th(ng !i+n qu(c gia 500kV, 
UBND tInh H?u Giang !ã t5ng 
th3<ng BOng khen cho 3 t?p 
th, và 10 cá nhân. @-ng thFi, 
ghi nh?n nh7ng !óng góp c'a 
các t?p th,, cá nhân Ban QLDA, 
T:ng th1u LILAMA và các nhà 
th1u trên công tr3Fng D/ án 
NMN@ Sông H?u 1 n0m 2020, 

Công !oàn D1u khí Vi+t Nam 
t5ng th3<ng cho 20 t?p th, và 
30 cá nhân !ã có thành tích xu2t 
s8c trong phong trào thi !ua.

Trong b(i c6nh “kh'ng ho6ng 
kép” do d%ch Covid-19 và giá d1u 
suy gi6m, cùng nhi*u khó kh0n, 
thách thEc ch3a t=ng có trong 
l%ch sD, nh7ng d2u m(c quan 
tr&ng !9t !34c trên !3Fng g0ng 
D/ án NMN@ Sông H?u 1 trong 
n0m 2020 nh3 !(t lDa l1n !1u 
T: máy s( 1, !óng !i+n thành 
công các công trình: @3Fng dây 
500kV Sông H?u - @Ec Hòa giai 
!o9n 1, Sân phân ph(i 500kV 
Trung tâm @i+n l/c Sông H?u và 
Máy bi"n áp chính NMN@ Sông 
H?u 1, hòa !-ng b; T: máy s( 
1 vào h+ th(ng !i+n qu(c gia 
500kV ngày hôm nay là thành 
qu6 cho nh7ng c( g8ng, nM 
l/c v34t khó, minh chEng cho 
s/ tr3<ng thành v34t b?c c'a 
Petrovietnam trong vai trò ch' 
!1u t3 các d/ án n0ng l34ng 
tr&ng !i,m qu(c gia./.

L.T

Thành viên H'TV Petrovietnam 'inh V2n S.n, Ch6 t5ch C' DKVN Nghiêm Thùy Lan 
trao BAng khen cho các t#p th1, cá nhân
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Tham d/ h;i ngh% có Ch' 
t%ch H@TV Petrovietnam 
Hoàng Qu(c V34ng, T:ng 

giám !(c Petrovietnam Lê M9nh 
Hùng, các !-ng chí Th3Fng V# 
@6ng 'y T?p !oàn, Phó T:ng 
giám !(c T?p !oàn, Ch' t%ch 
Công !oàn CA quan T?p !oàn 
@5ng V0n Hu+, lãnh !9o các 

phòng ban chuyên môn, V0n 
phòng T?p !oàn cùng hAn 200 
!9i bi,u ng3Fi lao !;ng CA 
quan T?p !oàn.

H;i ngh% !ã l8ng nghe báo 
cáo k"t qu6 SXKD n0m 2020, 
k" ho9ch n0m 2021 c'a Công ty 
MQ T?p !oàn, báo cáo công khai 
tài chính liên quan !"n ng3Fi 
lao !;ng và báo cáo c'a Công 
!oàn CA quan T?p !oàn.

Trong phiên !(i tho9i v)i 
ng3Fi lao !;ng, lãnh !9o các 
phòng ban chuyên môn T?p 
!oàn !ã trình bày m;t s( tham 
lu?n, trong !ó n:i b?t có tham 
lu?n "Ch" !; chính sách !(i v)i 
ng3Fi lao !;ng và n;i dung sDa 
!:i, b: sung ThCa 3)c lao !;ng 
t?p th," do !-ng chí Tr%nh DLng 
- Phó Tr3<ng ban TC&QTNNL 

trình bày; !-ng chí VL Th% 
Thu H3Ang, Phó Tr3<ng ban 
TT&VHDN gi)i thi+u k" ho9ch 
tri,n khai @* án Tái t9o V0n hóa 
Petrovietnam trong n0m 2021; 
!-ng chí Tr1n Bình Minh, Chánh 
VP T?p !oàn gi)i thi+u @* án 
chuy,n !:i s(, D/ án h+ th(ng 
qu6n tr% ngu-n l/c doanh nghi+p 
(ERP) và ph3Ang án s8p x"p l9i 
phòng làm vi+c các Ban/V0n 
phòng t9i Tr# s< T?p !oàn…

T9i h;i ngh%, m;t s( !9i bi,u, 
ng3Fi lao !;ng !ã nêu K ki"n, 
góp K v* v2n !* ti*n l3Ang c'a 
cán b;, công nhân viên kh(i cA 
quan T?p !oàn, nâng cao ch2t 
l34ng môi tr3Fng làm vi+c t9i 
Tr# s< T?p !oàn...

Phát bi,u t9i cu;c !(i tho9i v)i 
ng3Fi lao !;ng, T:ng giám !(c 

7+�1+�&�1*
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"Ng12i lao &*ng 
Petrovietnam c!n suy 
nghD thêm vB sI m(nh 
c+a mình, c!n m*t l!n 
n<a kh:ng &5nh l=i rLng, 
s$ t)n t=i và phát tri%n 
c+a T-p &oàn là th$c 
s$ c!n thi't &4i v?i &/t 
n1?c. M0t khác, cán 
b*, chuyên viên, ng12i 
lao &*ng C7 quan T-p 
&oàn c!n quy't li(t h7n 
n<a, trách nhi(m h7n 
n<a trong mAi công tác 
&18c giao" - Là phát bi%u 
tâm huy't c+a Bí th1 
@"ng +y, Ch+ t5ch H@TV 
Petrovietnam Hoàng 
Qu4c V18ng t=i H*i ngh5 
&=i bi%u Ng12i lao &*ng 
C7 quan T-p &oàn D!u 
khí Vi(t Nam n#m 2021 
diKn ra sáng ngày 27/11 
t=i Hà N*i.

Ch6 t5ch H'TV Petrovietnam Hoàng Qu-c V+4ng phát bi1u chD "(o h/i ngh5

Petrovietnam Lê M9nh 
Hùng !ã ngay l?p tEc 
gi6i !áp các v2n !* mà 
các !9i bi,u nêu t9i h;i 
ngh% và m;t s( ki"n ngh% 
v* môi tr3Fng làm vi+c, 
chính sách !(i v)i ng3Fi 
lao !;ng. T:ng giám !(c 
Petrovietnam cLng bày tC 
s/ trân tr&ng, bi,u d3Ang 
nM l/c v34t khó, tinh th1n 
trách nhi+m cao c'a cán 
b;, nhân viên CA quan 
T?p !oàn trong n0m 2020 
khi cùng lúc ph6i v34t 
qua cu;c kh'ng ho6ng 
kép do giá d1u th2p và 
d%ch Covid-19.

Trao !:i v* t1m nhìn, sE 
m+nh c'a Petrovietnam trong 
b(i c6nh hi+n nay, T:ng giám 
!(c Lê M9nh Hùng !ã dùng hình 
6nh tòa nhà Petrovietnam làm ví 
d# !, !5t ra 3 câu hCi !, chính 
ng3Fi ng3Fi lao !;ng CA quan 
T?p !oàn ph6i t/ c6m nh?n !, 
!3a ra gi6i !áp. C# th,: “T1m 
nhìn” - nóc nhà c'a Petrovietnam 
trong thFi gian qua có cao hAn 
không?; “SE m+nh” - n*n móng 
c'a Petrovietnam trong n0m 
qua có b*n v7ng hay không? 
Cu(i cùng là s/ “ph(i h4p - !oàn 
k"t” - Ho9t !;ng trong toàn tòa 
nhà trong n0m qua !ã nhanh 
hAn, t(t hAn hay ch3a? @ây là 
nh7ng v2n !* c(t lõi mang tính 
n*n t6ng !, nâng cao hi+u qu6 
lao !;ng c'a ng3Fi lao !;ng CA 
quan T?p !oàn - nAi !34c ví nh3 
b; não c'a T?p !oàn D1u khí 
Qu(c gia Vi+t Nam.

Phát bi,u chI !9o t9i h;i ngh%, 
Ch' t%ch H@TV Petrovietnam 

Hoàng Qu(c V34ng !ã bày 
tC s/ !-ng c6m v)i nh7ng khó 
kh0n c'a ng3Fi lao !;ng d1u 
khí trong thFi gian qua. Khi !5t 
mình là “ng3Fi trong cu;c”, !-ng 
chí Hoàng Qu(c V34ng !ã th2u 
hi,u hAn !(i v)i nh7ng gian nan 
thách thEc c'a ngành D1u khí 
Vi+t Nam. Ch' t%ch Hoàng Qu(c 
V34ng cho rOng, ng3Fi lao !;ng 
Petrovietnam c1n suy ngh. thêm 
v* sE m+nh c'a mình, c1n m;t 
l1n n7a kh$ng !%nh l9i rOng, s/ 
t-n t9i và phát tri,n c'a T?p 
!oàn là th/c s/ c1n thi"t !(i 
v)i !2t n3)c. M5t khác, cán b;, 
chuyên viên, ng3Fi lao !;ng CA 
quan T?p !oàn c1n quy"t li+t 
hAn n7a, trách nhi+m hAn n7a 
trong mMi công tác !34c giao.

T9i h;i ngh%, !9i di+n lãnh 
!9o T?p !oàn, T:ng giám !(c 
Lê M9nh Hùng cùng Ch' t%ch 
Công !oàn CA quan T?p !oàn 
!ã KK k"t ThCa 3)c lao !;ng 
t?p th, n0m 2021.

@, công tác qu6n tr% !34c t(t 
hAn, phát huy cao nh7ng truy*n 
th(ng t(t !Qp trong v0n hóa 
d1u khí, lãnh !9o T?p !oàn, các 
phòng, ban T?p !oàn !ã th/c 
hi+n nghi thEc kK cam k"t tri,n 
khai 5S t9i CA quan T?p !oàn.

H;i ngh% cLng !ã ti"n hành 
b1u Ban Thanh tra nhân dân 
nhi+m kG 2021 - 2022 v)i 7 !-ng 
chí. Ban Thanh tra nhân dân CA 
quan T?p !oàn cLng ra m8t h;i 
ngh%. Toàn th, !9i bi,u tham 
d/ H;i ngh% ng3Fi lao !;ng CA 
quan T?p !oàn cLng !ã l8ng 
nghe và bi,u quy"t th(ng nh2t 
cao v)i ngh% quy"t H;i ngh% !9i 
bi,u Ng3Fi lao !;ng CA quan 
T?p !oàn D1u khí Vi+t Nam 
n0m 2021.

Nhân d%p này, T?p !oàn !ã 
khen th3<ng, trao cF thi !ua 
và tôn vinh m;t s( cá nhân, t?p 
th, có thành tích xu2t s8c trong 
n0m 2019-2020./.

T.C

Lãnh "(o T#p "oàn ch!ng ki*n l@ k= giao +;c th0c hi)n 5S t(i C. quan T#p "oàn
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Tham d/ bu:i g5p m5t có 
!-ng chí Lê M9nh Hùng, 
Phó Bí th3 @6ng 'y T?p 

!oàn, T:ng Giám !(c, Bí th3 
@6ng 'y CA quan T?p !oàn; 

!-ng chí Nghiêm Thùy Lan, 
Ch' t%ch Công !oàn D1u khí 
Vi+t Nam; !-ng chí @5ng V0n 
Hu+, Ch' t%ch Công !oàn CA 
quan T?p !oàn; !-ng chí Võ 
Nam H6i, Bí th3 @oàn Thanh 
niên CA quan T?p !oàn cùng 
các !-ng chí trong Ban N7 
công Công !oàn CA quan T?p 
!oàn và toàn th, n7 cán b;, 
nhân viên các Ban/V0n phòng 
T?p !oàn.

T9i ch3Ang trình, !-ng chí 
NguySn Th% Hoa - Ty viên Ban 
Ch2p hành, Tr3<ng ban N7 
công Công !oàn CA quan T?p 
!oàn !ã cùng t?p th, n7 cán 
b;, ng3Fi lao !;ng CA quan T?p 
!oàn ôn l9i truy*n th(ng l%ch sD 
c'a ph# n7 Vi+t Nam.

@"n thFi !i,m tháng 
10/2020, CA quan T?p !oàn có 
219 n7 cán b;, ng3Fi lao !;ng 

!ang công tác, có 2 n7 cán b; 
là lãnh !9o c'a 2 t: chEc chính 
tr% - xã h;i c'a T?p !oàn là Ch' 
t%ch C@ DKVN và Bí th3 @oàn 
Thanh niên T?p !oàn; 2 cán b; 
n7 là Ty viên Ban Th3Fng v# 
@6ng 'y T?p !oàn; 4 cán b; 
n7 là Ty viên Ban Ch2p hành 
@6ng b; T?p !oàn; 23 cán b; 
n7 gi7 chEc v# Tr3<ng/Phó các 
Ban/V0n phòng và V0n phòng 
@6ng 'y T?p !oàn, trong !ó có 
2 ng3Fi gi7 v% trí Tr3<ng ban 
và Quy*n Tr3<ng ban. Các n7 
cán b; CA quan T?p !oàn !ã 
!34c t: chEc @6ng, T?p !oàn, 
C@ DKVN, Công !oàn CA quan 
T?p !oàn t5ng bOng khen và 
tuyên d3Ang. Các ch% không 
nh7ng “giCi vi+c n3)c” mà còn 
“!6m vi+c nhà”, nuôi con khCe, 
d9y con ngoan, ch0m lo cho 
gia !ình.

+,˩1�$1+
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V.a qua t=i Hà N*i, 
Công &oàn C7 quan T-p 
&oàn D!u khí Vi(t Nam 
(Công &oàn C7 quan T-p 
&oàn) &ã tC chIc LK kM 
ni(m 90 n#m Ngày thành 
l-p H*i Liên hi(p PhG n< 
Vi(t Nam (20/10/1930 
- 20/10/2020), kM ni(m 
10 n#m Ngày PhG n< 
Vi(t Nam (20/10/2010 - 
20/10/2020) và g0p m0t 
các n< cán b*, nhân viên 
t=i C7 quan T-p &oàn.

Lãnh "(o T#p "oàn, C' DKVN ch:p 7nh l+u ni)m v;i toàn th1 nE cán b/, nhân viên C. quan T#p "oàn

Trong nh7ng n0m qua, Ban 
N7 công !ã !* xu2t tham m3u 
cho Công !oàn CA quan T?p 
!oàn t: chEc nhi*u ho9t !;ng 
v)i nhi*u hình thEc !a d9ng, 
!34c các ch% em tích c/c tham 
gia h3<ng Eng, t9o nên tinh 
th1n, khí th" m)i cho CA quan 
T?p !oàn, cùng nhau tham gia 
tái t9o V0n hóa Petrovietnam. 
Noi g3Ang các th" h+ !i tr3)c, 
các ch% em CA quan T?p !oàn 
!ã và !ang ti"p b3)c truy*n 
th(ng v3An lên trong lao !;ng, 
xây d/ng hình 6nh ph# n7 D1u 
khí hi+n !9i “N0ng !;ng, t/ tin và 
s(ng trách nhi+m”.

Hi+n t9i, T?p !oàn !ang 
tri,n khai !* án Tái t9o V0n 
hóa Petrovietnam v)i h+ giá tr% 
c(t lõi là “Khát v&ng - Trí tu+ - 
Chuyên nghi+p - Ngh.a tình” 
và ph3Ang châm hành !;ng là 
“B6n l.nh - @oàn k"t - @:i m)i - 
Hành !;ng”. Chính vì v?y, hAn 
lúc nào h"t, các ch% em nói riêng 
và toàn th, cán b;, nhân viên 
CA quan T?p !oàn nói chung 
c1n tích c/c h3<ng Eng, không 
ng=ng h&c hCi, d2n thân vào 
thD thách, sUn sàng v34t qua 
khó kh0n, làm vi+c v)i tinh th1n 
trách nhi+m, chuyên tâm v)i 
nhi+m v# !34c giao, nêu g3Ang 
sáng là ph# n7 D1u khí, xây 
d/ng t?p th, !oàn k"t !, góp 
sEc !3a con tàu Petrovietnam 
ti"n lên phía tr3)c, xEng !áng 
là t?p !oàn kinh t" hàng !1u 
c'a !2t n3)c.

T9i bu:i g5p m5t, thay m5t 
lãnh !9o T?p !oàn, T:ng Giám 
!(c Lê M9nh Hùng !ã gDi lFi 
chúc m=ng t(t !Qp nh2t !"n các 

ch% em cán b;, ng3Fi lao !;ng CA 
quan T?p !oàn nhân d%p k> ni+m 
Ngày Ph# n7 Vi+t Nam 20/10.

Petrovietnam tr6i qua 45 
n0m xây d/ng và phát tri,n, dù 
có lúc g5p khó kh0n, gian kh: 
nh3ng T?p !oàn vJn luôn nM l/c 
v34t khó, kh$ng !%nh th3Ang 
hi+u Petrovietnam và v% th" c'a 
m;t t?p !oàn kinh t" dJn !1u. 
T:ng Giám !(c Lê M9nh Hùng 
kh$ng !%nh, trong thành công 
chung c'a T?p !oàn có s/ !óng 
góp không nhC c'a các n7 cán 
b;, ng3Fi lao !;ng D1u khí qua 

các thFi kG, !ã phát huy truy*n 
th(ng quK báu c'a ng3Fi ph# n7 
Vi+t Nam, ch0m lo cho gia !ình, 
t?n tâm cho công vi+c, góp ph1n 
vào s/ phát tri,n c'a T?p !oàn.

Nhân d%p này, T:ng Giám !(c 
Lê Manh Hùng cam k"t lãnh !9o 
T?p !oàn, các nam cán b;, nhân 
viên CA quan T?p !oàn sH ti"p 
t#c quan tâm, hM tr4, t9o !i*u 
ki+n !, các ch% em ti"p t#c phát 
huy tinh th1n, kh6 n0ng, !óng 
góp nhi*u hAn n7a cho s/ phát 
tri,n c'a T?p !oàn./.

H.A

T<ng Giám "-c Petrovietnam Lê M(nh Hùng phát bi1u t(i L@ kF ni)m

Ch6 t5ch C' DKVN Nghiêm Thùy Lan cùng nE cán b/ Công ty MG - T#p "oàn t(i
L@ kF ni)m 90 n2m Ngày thành l#p H/i Liên hi)p Ph: nE Vi)t Nam
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Th/c hi+n ChI th% s( 05-CT/TV ngày 15/5/2016 
c'a B; Chính tr%, K" ho9ch s( 03-KH/TV ngày 
25/7/2016 c'a Ban Bí th3 v* “@By m9nh h&c 

t?p và làm theo t3 t3<ng, !9o !Ec, phong cách 
H- Chí Minh”, ngay t= !1u n0m 2020, Công !oàn 
D1u khí Vi+t Nam (C@ DKVN) cùng các c2p công 
!oàn trong T?p !oàn !ã tích c/c t: chEc tri,n 
khai, chI !9o vi+c th/c hi+n t)i các công !oàn cA 
s<, tr< thành nhi+m v# th3Fng xuyên, t/ giác c'a 
các c2p công !oàn và toàn th, !oàn viên CNL@. 
Trên cA s< nh?n thEc !1y !', sâu s8c nh7ng giá tr% 
to l)n c'a t3 t3<ng H- Chí Minh, toàn th, !;i ngL 
CNL@ c'a ngành !ã ph2n !2u không ng=ng, !By 
m9nh các phong trào thi !ua L@SX, h&c t?p nâng 
cao trình !; trên m&i l.nh v/c và rèn luy+n nâng 
cao !9o !Ec cách m9ng, !oàn k"t xây d/ng !An 

v% và T?p !oàn D1u khí phát tri,n b*n v7ng.
N0m 2020 v)i chuyên !*: “T0ng c3Fng kh(i !9i 

!oàn k"t toàn dân t;c, xây d/ng @6ng và h+ th(ng 
chính tr% trong s9ch, v7ng m9nh theo t3 t3<ng, !9o 
!Ec, phong cách H- Chí Minh”, C@ DKVN !ã có 
V0n b6n s( 106/HD-C@DK ngày 24/2/2020 yêu c1u 
t2t c6 các công !oàn tr/c thu;c t: chEc h&c t?p 
quán tri+t, !3a n;i dung chuyên !* vào các bu:i 
sinh ho9t !, h&c t?p, th6o lu?n, tuyên truy*n r;ng 
rãi trong ng3Fi lao !;ng v)i nhi*u hình thEc phong 
phú, sinh !;ng.

Th2m nhu1n lFi d9y c'a Ch' t%ch H- Chí Minh 
“Thi !ua là yêu n3)c, yêu n3)c thì ph6i thi !ua, 
nh7ng ng3Fi thi !ua là nh7ng ng3Fi yêu n3)c 
nh2t”, hOng n0m, C@ DKVN !ã tích c/c, ch' 
!;ng, sáng t9o phát !;ng các phong trào thi 
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Các V'V tham gia ch+.ng trình Ngày h/i Công nhân lao "/ng

'9ng chí Nghiêm Thùy Lan - Ch6 t5ch C' DKVN phát bi1u chD "(o H/i ngh5 góp = v2n ki)n '(i h/i '7ng b/ T#p "oàn D$u khí
Qu-c gia Vi)t Nam l$n th! III, nhi)m kH 2020 - 2025

!ua yêu n3)c v)i các khBu hi+u, ch' !* r2t thi"t 
th/c nh3 thi !ua "Lao !;ng giCi, lao !;ng sáng 
t9o", phong trào "Xanh - S9ch - @Qp, b6o !6m an 
toàn v+ sinh lao !;ng", thi !ua "V* !ích tr3)c"; thi 
!ua “GiCi vi+c n3)c, !6m vi+c nhà”, “Ph# n7 tích 
c/c h&c t?p, lao !;ng sáng t9o, xây d/ng gia 
!ình h9nh phúc”… C@ DKVN !ã l-ng ghép các 
n;i dung tuyên truy*n vi+c !By m9nh h&c t?p và 
làm theo t2m g3Ang !9o !Ec H- Chí Mình v)i 
các n;i dung r2t c# th, v* c1n, ki+m, liêm, chính, 
chí công, vô t3; trung th/c, K thEc t: chEc k> lu?t, 
trách nhi+m, ch(ng quan liêu, tham nhLng, lãng 
phí g8n v)i th/c hi+n nhi+m v# s6n xu2t, kinh 
doanh, lao !;ng, h&c t?p, công tác c'a t=ng cá 
nhân < mMi !An v%; n;i dung h&c t?p Bác H- ph6i 
g8n v)i hành !;ng th/c tiSn. 

N;i dung h&c t?p chuyên !* còn là nh7ng v2n 
!* n:i c;m !34c chI ra t9i H;i ngh% ki,m !i,m, t/ 
phê bình và phê bình n0m 2019, nh7ng n;i dung 
!;t phá liên quan t)i n;i dung c'a chuyên !* n0m 
2020; k"t h4p v)i th/c hi+n các ngh% quy"t Trung 
3Ang v* !:i m)i, s8p x"p t: chEc b; máy c'a h+ 

th(ng chính tr% tinh g&n, ho9t !;ng hi+u l/c, hi+u 
qu6. Cùng v)i !ó, C@ DKVN cLng !ã chI !9o các 
công !oàn tr/c thu;c phát !;ng phong trào th/c 
hành ti"t ki+m, ch(ng lãng phí trong qu6n lK, sD 
d#ng tài s6n công; !:i m)i ph3Ang thEc và nâng 
cao n0ng l/c lãnh !9o c'a các t: chEc !6ng, chính 
tr% - xã h;i trong giám sát !(i v)i vi+c cA c2u l9i, !:i 
m)i và nâng cao hi+u qu6 doanh nghi+p; b6o !6m 
quy*n và l4i ích h4p pháp, chính !áng c'a ng3Fi 
lao !;ng.

V)i nh7ng m#c tiêu và k" ho9ch th/c hi+n h&c 
t?p chuyên !* trong tri,n khai ChI th% 05-CT/TW, 
C@ DKVN !ã !9t !34c nh7ng k"t qu6 !áng t/ 
hào trong su(t 3 quK n0m 2020. C# th,, h&c t?p t3 
t3<ng, !9o !Ec, phong cách H- Chí Minh g8n v)i 
tri,n khai th/c hi+n Ngh% quy"t @9i h;i @6ng toàn 
qu(c l1n thE XII và Ngh% quy"t @9i h;i @6ng b; 
T?p !oàn D1u khí Qu(c gia Vi+t Nam l1n thE II, C@ 
DKVN !ã xây d/ng ch3Ang trình hành !;ng toàn 
khóa v)i 9 nhi+m v# tr&ng tâm: 

M;t là, t?p trung !By m9nh công tác !9i di+n 
b6o v+ quy*n và l4i ích h4p pháp, chính !áng c'a 
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công nhân lao !;ng; chú tr&ng xây d/ng m(i quan 
h+ lao !;ng hài hòa, :n !%nh, !By m9nh th/c hi+n 
quy ch" dân ch' < cA s<.

Hai là, !By m9nh công tác tuyên truy*n giáo d#c 
chính tr% t3 t3<ng, xây d/ng !;i ngL công nhân lao 
!;ng D1u khí có b6n l.nh, có trình !; chuyên môn 
nghi+p v# cao và tác phong làm vi+c v0n minh, 
hi+n !9i.

Ba là, !:i m)i và nâng cao hi+u qu6 t: chEc các 
phong trào thi !ua yêu n3)c.

B(n là, nâng cao ch2t l34ng, ki+n toàn t: chEc 
công !oàn v7ng m9nh, t?p h4p và phát tri,n !oàn 
viên, !:i m)i n;i dung, ph3Ang thEc ho9t !;ng.

N0m là, nâng cao hi+u qu6 công tác n7 công.
Sáu là, nâng cao hi+u qu6 công tác ki,m tra và 

ho9t !;ng c'a Ty ban Ki,m tra Công !oàn D1u 
khí Vi+t Nam.

B6y là, t0ng c3Fng công tác tài chính công !oàn.
Tám là, ti"p t#c !By m9nh ho9t !;ng !(i ngo9i 

trong giai !o9n m)i.
Chín là, !:i m)i ph3Ang thEc lãnh !9o, chI !9o 

và t: chEc th/c hi+n.
Không chI v?y, bi,u d3Ang, khen th3<ng các 

!i,n hình tiên ti"n trong h&c t?p và làm theo t3 
t3<ng, !9o !Ec, phong cách H- Chí Minh c'a các 
c2p công !oàn k%p thFi còn góp ph1n t9o ra không 
khí thi !ua tích c/c trong !;i ngL NL@. N0m 2020, 
C@ DKVN !ã trao BOng khen cho 45 cá nhân có 
thành tích xu2t s8c trong vi+c h&c t?p và làm theo 
t3 t3<ng, !9o !Ec và phong cách H- Chí Minh.

Các c2p công !oàn tr/c thu;c !ã t: chEc nhi*u 
ho9t !;ng thi"t th/c trong công tác tuyên giáo, 
công tác n7 công n0m 2020 t9i cA s<, g8n v)i vi+c 
tuyên truy*n v* @9i h;i @6ng các c2p, @9i h;i @6ng 
b; T?p !oàn D1u khí Qu(c gia Vi+t Nam l1n thE 
III, ti"n t)i @9i h;i @9i bi,u toàn qu(c l1n thE XIII, 
nhi+m kG 2020 - 2025.

Trong công tác truy*n thông, C@ DKVN t: chEc 
xây d/ng và phát hành các s6n phBm nh3 clip 
“CNL@ D1u khí b6n l.nh v34t qua m&i khó kh0n” 
gDi !"n t2t c6 các công !oàn tr/c thu;c !, tuyên 
truy*n !"n !ông !6o CNL@; các pano, standy, bài 
vi"t, các chuyên trang...; !By m9nh tuyên truy*n 
trên website, B6n tin Công !oàn và Fanpage C@ 

DKVN, m;t s( Fanpage liên k"t; liên t#c c?p nh?t, 
lan tCa nh7ng t2m g3Ang tiêu bi,u có hi"n k", sáng 
ki"n, sáng ch" mang l9i hi+u qu6 cao trong công 
tác phòng ch(ng !9i d%ch Covid-19 t9i các !An v% 
trong toàn ngành.

ChI !9o các công !oàn tr/c thu;c t: chEc 
các ho9t !;ng chào m=ng k> ni+m 90 n0m Ngày 
thành l?p @6ng C;ng s6n Vi+t Nam (3/2/1930 - 
3/2/2020); k> ni+m 130 n0m Ngày sinh Ch' t%ch H- 
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); chào m=ng k> 
ni+m các ngày lS l)n c'a !2t n3)c, T:ng Liên !oàn 
Lao !;ng Vi+t Nam, T?p !oàn D1u khí Vi+t Nam và 
Công !oàn D1u khí Vi+t Nam. 

Ti"p t#c tri,n khai !-ng b; và có hi+u qu6 
CBm nang V0n hóa D1u khí, trong m&i ho9t 
!;ng c'a T?p !oàn, nh2t là tri,n khai @* án Tái 
t9o V0n hóa Petrovietnam, t9o s/ th(ng nh2t v* 
nh?n thEc và hành !;ng trong quá trình tri,n 
khai xây d/ng V0n hóa Petrovietnam. V)i toàn 
th, !;i ngL lao !;ng D1u khí c1n tích c/c lao 
!;ng s6n xu2t, lao !;ng sáng t9o, !oàn k"t, b6n 
l.nh, phát huy dân ch', th/c hành ti"t ki+m, tích 
c/c tham gia các phong trào t3Ang thân t3Ang 
ái. V)i nh7ng !6ng viên gi7 c3Ang v% lãnh !9o 
c1n ch0m lo !Fi s(ng c'a !oàn viên, công nhân, 
lao !;ng !0ng kK th/c hi+n, cu(i n0m báo cáo 
k"t qu6 th/c hi+n v)i chi b;.

@(i v)i các !6ng viên thu;c chi b; cA quan 
C@ DKVN ph(i h4p l-ng ghép tuyên truy*n h&c 
t?p và làm theo t3 t3<ng, !9o !Ec, phong cách 
c'a Bác H- trong các ho9t !;ng chuyên môn, 
các ho9t !;ng ph(i h4p. Ti"p t#c nghiên cEu h&c 
t?p t3 t3<ng, !9o !Ec, phong cách H- Chí Minh 
trong các cu;c sinh ho9t th3Fng kG c'a chi b;. 
Xây d/ng tinh th1n !oàn k"t, t3Ang thân t3Ang 
ái, K thEc ti"t ki+m, ch(ng tham ô, lãng phí, xa 
hoa; Xây d/ng tinh th1n lao !;ng, sáng t9o c1n 
cù, ch2t l34ng cao, ch(ng chây l3Fi > l9i, vô k> 
lu?t. Xây d/ng K thEc công dân, K thEc c;ng !-ng 
g8n k"t Eng xD v0n hóa D1u khí. C2p 'y chi b;, t: 
chEc công !oàn ch' !;ng xây d/ng n;i dung h&c 
t?p và làm theo t3 t3<ng, !9o !Ec, phong cách 
H- Chí Minh vào ch3Ang trình hành !;ng c# th, 
trong t: chEc th/c hi+n các nhi+m v# chính tr%. 

ChI th% 05-CT/TW !ã !3a vi+c h&c t?p và làm 
theo t3 t3<ng, !9o !Ec, phong cách H- Chí Minh 
tr< thành nhi+m v# th3Fng xuyên c'a mMi c2p 
công !oàn g8n v)i trách nhi+m nêu g3Ang, t/ giác 
h&c tr3)c, làm tr3)c c'a cán b; công !oàn các 
c2p; là chuBn m/c !9o !Ec !, !ánh giá cán b;, 
!6ng viên. 

Có th, nói, !, ChI th% 05-CT/TW th/c s/ th2m 
nhu1n trong t1ng l)p cán b;, ng3Fi lao !;ng, !òi 
hCi trong công tác lãnh !9o, chI !9o, t: chEc th/c 
hi+n nhi+m v# chính tr%, c2p 'y các c2p !*u ph6i 
th2m nhu1n t3 t3<ng, !9o !Ec, phong cách c'a 
Bác. L2y t3 t3<ng c'a Ng3Fi !, soi r&i suy ngh. 
và hành !;ng, !:i m)i tác phong làm vi+c th?t s/ 
dân ch', khoa h&c, sát dân, “nói !i !ôi v)i làm”, t9o 
!;ng l/c m)i và s/ chuy,n bi"n th?t rõ nét trong 
vi+c !:i m)i phong cách, tác phong công tác c'a 
!;i ngL cán b;, !6ng viên, nh2t là ng3Fi !Eng !1u 
các c2p, các ngành. @5c bi+t, c1n g8n vi+c th/c 
hi+n ChI th% 05-CT/TW v)i vi+c th/c hi+n nhi+m 
v# chính tr% c'a t: chEc công !oàn và coi k"t qu6 

hoàn thành nhi+m v# chính tr% c'a công !oàn các 
c2p là m;t ph1n không th, tách rFi trong vi+c th/c 
hi+n ChI th% 05-CT/TW. Ng3Fi lao !;ng D1u khí qua 
!ó hãy ti"p t#c phát huy sEc m9nh !oàn k"t, b6n 
l.nh, trí tu+, hoàn thành t(t nhi+m v# SXKD, !óng 
góp nhi*u hAn n7a vào s/ nghi+p xây d/ng và b6o 
v+ t: qu(c; !-ng thFi ph6i luôn ch' !;ng thay !:i 
t3 duy, !:i m)i, tái c2u trúc !, thích Eng và phát 
tri,n trong thFi !9i m)i.

Mu(n nh3 v?y, trong nh7ng n0m ti"p theo, công 
!oàn các c2p c1n ph(i h4p ch5t chH v)i cA quan 
chuyên môn t= T?p !oàn t)i các doanh nghi+p, 
th/c hi+n s/ chI !9o c'a các c2p 'y @6ng, phát 
huy sEc m9nh c'a toàn th, cán b; CNL@ và t2t c6 
các doanh nghi+p trong T?p !oàn th/c hi+n thành 
công k" ho9ch s6n xu2t kinh doanh c'a T?p !oàn, 
góp ph1n tích c/c cho quá trình phát tri,n :n !%nh, 
b*n v7ng c'a T?p !oàn D1u khí Vi+t Nam và xây 
d/ng t: chEc công !oàn v7ng m9nh, !óng góp 
xEng !áng vào s/ nghi+p công nghi+p hóa, hi+n 
!9i hóa !2t n3)c./.

C' DKVN "ã "Iy m(nh thi "ua “lao "/ng gi&i, lao "/ng sáng t(o” và quy*t "5nh khen th+Jng "/t xuBt trong phòng ch-ng d5ch 
Covid-19 ngay t% "$u n2m
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Do 6nh h3<ng c'a d%ch b+nh Covid-19, H;i 
ngh% t?p hu2n n0m nay !34c t: chEc tr/c 
tuy"n. @i,m c1u Hà N;i có 27 !9i bi,u h&c 

viên là Ch' t%ch và Phó Ch' t%ch các công !oàn cA 
s< t9i Hà N;i và cán b; CA quan Công !oàn D1u 

khí Vi+t Nam; !i,m c1u Hàn Qu(c là chuyên gia 
gi6ng d9y c'a l)p t?p hu2n - ông Yoon Hyowon, 
@i*u ph(i viên D/ án IndustriALL.

@-ng chí Nghiêm Thùy Lan, Ty viên Ban Ch2p 
hành T:ng Liên !oàn Lao !;ng Vi+t Nam, Ty viên 
Ban Th3Fng v# @6ng 'y T?p !oàn, Ch' t%ch C@ 
DKVN !ã !"n d/ và phát bi,u khai m9c H;i ngh% 
t?p hu2n. @-ng chí nh2n m9nh, vi+c !ào t9o, b-i 
d3Rng cho cán b; ch' ch(t công !oàn các c2p 
là nhi+m v# quan tr&ng và ph6i th/c hi+n th3Fng 
xuyên !, góp ph1n giúp t: chEc công !oàn có 
!' sEc m9nh tr3)c nh7ng thách thEc c'a cu;c 
cách m9ng công nghi+p 4.0, khi Vi+t Nam tham 
gia Hi+p !%nh @(i tác toàn di+n và ti"n b; xuyên 

Ngày 12 và 13/11/2020, &18c s$ hA 
tr8 c+a Công &oàn Công nghi(p và S"n 
xu/t toàn c!u (IndustriALL), Công &oàn 
D!u khí Vi(t Nam (C@ DKVN) &ã tC chIc 
t-p hu/n vB mô hình tC chIc công &oàn 
ngành t=i Hà N*i. 
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Toàn c7nh h/i ngh5

Thái Bình D3Ang (CPTPP) và khi B; lu?t Lao !;ng 
2019 có hi+u l/c t= ngày 1/1/2021. Vi+c !ào t9o, 
b-i d3Rng cán b; công !oàn cLng là m;t trong 
nh7ng tiêu chí !, !ánh giá ch2t l34ng ho9t !;ng 
c'a công !oàn các c2p. @-ng chí yêu c1u các 
h&c viên c1n tham gia nghiêm túc, !1y !' ch3Ang 
trình t?p hu2n, tích c/c th6o lu?n !, H;i ngh% t?p 
hu2n !9t hi+u qu6 t(t. 

Thay m5t Ban Th3Fng v# C@ DKVN, !-ng chí 
Nghiêm Thùy Lan c6m An Công !oàn IndustriALL 
!ã luôn 'ng h;, hM tr4 C@ DKVN tham gia các 
ch3Ang trình h;i ngh%, h;i th6o c'a IndustriALL và 
t: chEc t?p hu2n cho cán b; công !oàn và mong 
mu(n IndustriALL ti"p t#c hM tr4 C@ DKVN trong 
thFi gian t)i.

Sau ph1n khai m9c H;i ngh% t?p hu2n, các !9i 
bi,u !ã !34c tìm hi,u v* 5 m#c tiêu chi"n l34c c'a 
IndustriALL g-m: b6o v+ quy*n c'a ng3Fi lao !;ng, 
xây d/ng sEc m9nh c'a t: chEc công !oàn, !3Ang 
!1u v)i t3 b6n toàn c1u, !2u tranh ch(ng vi+c làm 
b2p bênh và thúc !By chính sách ngành b*n v7ng. 
Theo !ó, m;t s( quy*n t(i thi,u c'a ng3Fi lao !;ng 
!, xây d/ng quan h+ lao !;ng hài hòa, dân ch' 
là quy*n th3Ang l34ng t?p th,, quy*n hành !;ng 
t?p th,, quy*n !34c bi"t thông tin, quy*n tham gia 
qu6n lK, quy*n !34c !6m b6o thFi gian cho ho9t 
!;ng công !oàn (!(i v)i ng3Fi lao !;ng là cán b; 
công !oàn), quy*n !34c !6m b6o không gian và 
ngu-n l/c làm vi+c cho ho9t !;ng công !oàn (do 
doanh nghi+p cung c2p). 

M5t khác, ng3Fi lao !;ng ph6i !34c !6m b6o 
l4i ích v* mEc l3Ang, ti*n th3<ng, phúc l4i; nghI 
phép, nghI lS !34c h3<ng l3Ang; nAi làm vi+c an 
toàn, trang thi"t b% b6o h; lao !;ng cá nhân; b7a 
0n !' dinh d3Rng và nhà 0n !6m b6o; t?p hu2n 
ngh* nghi+p và nâng cao kP n0ng; hM tr4 thai s6n 
và các cA s< v?t ch2t… @, !9t !34c nh7ng m#c 
tiêu trên thì c1n ph6i nâng cao nh?n thEc c'a cán 
b; công !oàn v* nhi*u n;i dung t= quan h+ lao 
!;ng, quy*n c'a ng3Fi lao !;ng, l4i ích c'a ng3Fi 
lao !;ng !"n vai trò, chEc n0ng c'a t: chEc công 
!oàn, th3Ang l34ng t?p th,, thCa 3)c lao !;ng 
t?p th,, cA c2u t: chEc công !oàn, !(i tho9i xã 
h;i…; trong !ó, !(i v)i công !oàn ngành còn thêm 

n;i dung chính sách ngành và vi+c làm b*n v7ng.
Ngoài ra, các !9i bi,u còn !34c tìm hi,u v* l%ch 

sD quan h+ lao !;ng toàn c1u và s/ ra !Fi c'a 
T: chEc Lao !;ng qu(c t" (ILO), tìm hi,u quá trình 
phát tri,n c'a 4 cu;c cách m9ng công nghi+p và 
góc nhìn l%ch sD v* quan h+ lao !;ng. @, giúp !9i 
bi,u có cái nhìn !a d9ng v* t: chEc công !oàn các 
n3)c, chuyên gia IndustriALL !ã gi)i thi+u v* cA 
c2u t: chEc công !oàn < m;t s( n3)c châu Á g-m 
Philippines, Nh?t B6n, Hàn Qu(c và tìm hi,u v* m;t 
t: chEc công !oàn ngành tiêu bi,u c'a Th#y @i,n 
là Công !oàn Kim khí Th#y @i,n.

Ngoài ph1n t?p hu2n cA b6n c'a IndustriALL, 
các !9i bi,u còn !34c t?p hu2n m;t n;i dung 
mang tính thFi s/ là b6n ch2t và thành t/u c'a 
cách m9ng công nghi+p 4.0 và nh7ng v2n !* !5t 
ra v)i Công !oàn Vi+t Nam do Phó Giáo s3, Ti"n 
s. VL Quang Th&, nguyên Vi+n tr3<ng Vi+n Công 
nhân và Công !oàn trình bày. Các !9i bi,u !34c 
tìm hi,u v* b6n ch2t, n;i dung và !5c tr3ng c'a 
cu;c cách m9ng công nghi+p 4.0, tính ch2t vi+c 
làm thay !:i trong công nghi+p 4.0, thách thEc !(i 
v)i ngu-n nhân l/c Vi+t Nam. Bên c9nh kP n0ng 
chuyên môn, ng3Fi lao !;ng c'a công nghi+p 4.0 
còn c1n có các kP n0ng m*m nh3 xD lK v2n !* 
phEc h4p, t3 duy ph6n bi+n, sáng t9o, qu6n lK con 
ng3Fi, trí tu+ c6m xúc, phán !oán và ra quy"t !%nh, 
th3Ang l34ng… 

Ngoài ph1n chia sN c'a gi6ng viên thì m;t 
ph1n t9o nên s/ hEng kh<i l)n nh2t !(i v)i h&c 
viên là ph1n trao !:i, th6o lu?n th/c t" ngành 
D1u khí Vi+t Nam v)i 2 n;i dung g-m: Nh7ng khó 
kh0n, thu?n l4i c'a !;i ngL cán b;, công nhân 

Ch6 t5ch C' DKVN Nghiêm Thùy Lan phát bi1u khai m(c
h/i ngh5
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viên chEc, lao !;ng ngành D1u khí trong cách 
m9ng công nghi+p 4.0; Thách thEc !5t ra !(i v)i 
C@ DKVN trong th/c hi+n !úng chEc n0ng, nhi+m 
v# c'a t: chEc công !oàn. 

Các h&c viên !ã !34c chia thành 2 nhóm th6o 
lu?n r2t hào hEng, sôi n:i và !3a ra nhi*u K ki"n 
r2t xác !áng và thi"t th/c. Các h&c viên nh?n !%nh 
ng3Fi lao !;ng D1u khí nhìn chung có trình !; cao, 
có phBm ch2t t(t, siêng n0ng, tìm tòi, sáng t9o, !áp 
Eng yêu c1u trình !; khoa h&c công ngh+ c'a m;t 
ngành kinh t" - kP thu?t then ch(t và ch' l/c c'a 
!2t n3)c, ngành D1u khí luôn nh?n !34c s/ quan 
tâm, chI !9o sát sao c'a @6ng và Nhà n3)c… Tuy 
nhiên, ngành D1u khí cLng g5p nhi*u khó kh0n 
trong cu;c cách m9ng công nghi+p 4.0 vì ph6i 
c9nh tranh v)i các công ty d1u khí n3)c ngoài, tr7 
l34ng ngu-n tài nguyên d1u, khí trong n3)c ngày 
càng gi6m, trình !; ng3Fi lao !;ng D1u khí so v)i 
m5t bOng th" gi)i còn khiêm t(n… 

T= ngày 1/1/2021, t: chEc !9i di+n cho ng3Fi lao 
!;ng ngoài t: chEc công !oàn !34c g&i là t: chEc 
c'a ng3Fi lao !;ng t9i doanh nghi+p !34c phép 
ho9t !;ng sH t9o nên m;t thách thEc r2t l)n !(i v)i 
t: chEc công !oàn. @i*u này cùng v)i cu;c cách 
m9ng công nghi+p 4.0 sH t9o nên nh7ng thách 
thEc !(i v)i C@ DKVN. Các c2p công !oàn trong 
ngành D1u khí sH ph6i tri,n khai nhi*u ho9t !;ng 
thi"t th/c, hi+u qu6 hAn nhOm b6o v+ quy*n và l4i 
ích h4p pháp c'a !oàn viên và ng3Fi lao !;ng, 

!i*u !ó giúp cho !oàn viên tin t3<ng, g8n bó v)i 
t: chEc công !oàn; tuyên truy*n !"n !oàn viên và 
ng3Fi lao !;ng nhOm nâng cao b6n l.nh chính tr%, 
rèn luy+n tác phong công nghi+p, tôn tr&ng tính k> 
lu?t, nâng cao s/ n0ng !;ng, sáng t9o trong công 
vi+c, nâng cao n0ng su2t lao !;ng… Công !oàn 
các c2p cLng c1n t0ng c3Fng !ào t9o, t?p hu2n 
nâng cao trình !; cho !;i ngL cán b; công !oàn 
các c2p; h&c hCi và v?n d#ng linh ho9t mô hình 
ho9t !;ng công !oàn các n3)c nhOm !áp Eng yêu 
c1u ngày càng cao c'a t: chEc công !oàn…

H;i ngh% t?p hu2n !ã k"t thúc sau thFi gian làm 
vi+c r2t tích c/c và các cán b; ch' ch(t c'a công 
!oàn cA s< các !An v% < Hà N;i !ã !34c trang b% 
thêm m;t s( ki"n thEc quan tr&ng !, !óng góp 
vào ho9t !;ng công !oàn t9i !An v%./.

T.P

PGS.TS VK Quang ThL trình bày vM chuyên "M cách m(ng công 
nghi)p 4.0 và vBn "M tiMn l+.ng

Các "(i bi1u d0 h/i ngh5 t#p huBn vM mô hình t< ch!c công "oàn ngành

T?p !oàn D1u khí Qu(c 
gia Vi+t Nam có vai trò 
quan tr&ng v)i s/ phát 

tri,n kinh t" !2t n3)c, có h+ 
th(ng công ngh+ hi+n !9i và 
có tính h;i nh?p cao, !6m b6o 
an ninh n0ng l34ng qu(c gia 
và tham gia gi7 gìn b6o v+ ch' 
quy*n an ninh trên bi,n. @;i 
ngL CNL@ d1u khí có trình !; 
chuyên môn kP thu?t cao làm 
vi+c trong m;t môi tr3Fng !5c 
bi+t, do v?y !òi hCi tính chuyên 
nghi+p trong v?n hành, s6n 
xu2t, !:i m)i Eng d#ng khoa 

h&c công ngh+ hi+n !9i, !(i v)i 
các công trình trên bi,n, ho9t 
!;ng tìm ki"m, th0m dò và khai 
thác; ch" bi"n d1u khí; công 
nghi+p khí; công nghi+p !i+n 
và l.nh v/c d%ch v# kP thu?t 
cao chuyên ngành, !òi hCi mMi 
ng3Fi lao !;ng !*u ph6i tích lLy 
kinh nghi+m t(t nh2t !, thích 
Eng v)i công ngh+ s6n xu2t, 
không ng=ng h&c t?p và !ào 
t9o chuyên sâu, !úc rút t= th/c 
tiSn ho9t !;ng !, hoàn thành 
nhi+m v#. Ngoài ra, d1u khí 
cLng là ngành !5c thù, ng3Fi 

1*8<˭1�0ˉ1+�.+$
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Th/y rõ &18c &0c 
&i%m &0c thù ho=t &*ng 
c+a ngành và nh<ng 
&5nh h1?ng c+a @"ng, 
trong nh<ng n#m qua, 
Công &oàn D!u khí Vi(t 
Nam luôn trú tr6ng bám 
sát vi(c tC chIc phong 
trào thi &ua yêu n1?c 
trong CNL@, trong &ó 
phong trào lao &*ng 
sáng t=o luôn là &i%m 
nh/n nCi b-t và có giá 
tr5 thi't th$c nh/t.

Phó Ch6 t5ch C' DKVN Nguy@n M(nh Kha t>ng BAng khen cho 21 t#p th1 26 cá nhân có thành tích xuBt sCc trên công tr+,ng 
NMN' Sông H#u 1
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lao !;ng có s( l34ng l)n làm 
vi+c trên các công trình bi,n, 
trên các công trình nhà máy, 
các công trình d/ án th0m dò 
khai thác d1u khí < n3)c ngoài, 
< nh7ng nAi vùng sâu vùng xa, 
có nhi*u y"u t( kh8c nghi+t và 
áp l/c cao, !òi hCi mMi ng3Fi 
lao !;ng c1n nM l/c và !;ng 
l/c l)n !, v34t khó. 

Th2y rõ !34c !5c !i,m !5c 
thù ho9t !;ng c'a ngành và 
nh7ng !%nh h3)ng c'a @6ng, 
trong nh7ng n0m qua, Công 
!oàn D1u khí Vi+t Nam luôn 
trú tr&ng bám sát vi+c t: chEc 
phong trào thi !ua yêu n3)c 
trong CNL@, trong !ó phong 
trào lao !;ng sáng t9o luôn là 
!i,m nh2n n:i b?t và có giá tr% 
thi"t th/c nh2t. Công !oàn D1u 
khí Vi+t Nam t?p trung chI !9o, 
h3)ng dJn các c2p công !oàn 
trong toàn ngành tranh th' s/ 
lãnh !9o c'a c2p 'y @6ng, s/ 
ph(i h4p và t9o !i*u ki+n c'a 
chuyên môn cùng c2p, bOng 
nhi*u hình thEc !a d9ng, phong 
phú, bám sát m#c tiêu nhi+m 
v# c'a T?p !oàn và các c2p 
!An v%, xây d/ng thành ch3Ang 
trình k" ho9ch, n;i dung thi !ua 
phù h4p, !;ng viên CNL@ phát 
huy n0ng !;ng, sáng t9o, c6i 
ti"n kP thu?t, c6i ti"n qu6n lK, 
Eng d#ng hi+u qu6 khoa h&c, 
công ngh+ tiên ti"n, góp ph1n 
vào thúc !By s6n xu2t, nâng 
cao ch2t l34ng s6n phBm, 
hoàn thành các m#c tiêu nhi+m 
v# !An v%; !-ng thFi góp ph1n 
quan tr&ng giúp doanh nghi+p 
v34t qua nh7ng khó kh0n 
trong s6n xu2t kinh doanh, !, 

:n !%nh và phát tri,n, mang l9i 
l4i ích thi"t th/c và quy*n l4i 
c'a ng3Fi lao !;ng. 

Nh!ng k"t qu# n$i b%t trong 
phong trào thi &ua “Lao &'ng 
sáng t(o” 

Trong nhi*u n0m qua, Công 
!oàn DKVN !ã ph(i h4p ch5t 
chH v)i T?p !oàn D1u khí Vi+t 
Nam th3Fng xuyên t: chEc 
phát !;ng các phong trào thi 
!ua trong toàn ngành v)i các 
n;i dung thi"t th/c, t?p trung 
vào các phong trào thi !ua “Lao 
!;ng sáng t9o”, “Thi !ua hoàn 
thành và hoàn thành v34t mEc 
các chI tiêu SXKD", t: chEc “thi 
!ua liên k"t trên các công trình 
d1u khí”, “thi !ua v?n hành hi+u 
qu6 an toàn, b6o d3Rng b6o trì 
trung tu, !9i tu các nhà máy”, 
c# th,: Công trình thi !ua xây 
d/ng và v?n hành Nhà máy 
L&c d1u Dung Qu2t, L&c hóa 
d1u Nghi SAn, Nhi+t !i+n VLng 
Áng 1, Nhi+t !i+n NhAn Tr9ch; 
các d/ án khí, !9m, thi !ua t9i 

các d/ án !óng m)i giàn khoan 
t/ nâng, !óng m)i và sDa ch7a 
tàu, giàn, chân !" giàn khoan, 
các d/ án th0m dò khai thác 
D1u khí trên các công trình 
bi,n, D/ án giàn Tam @6o 03, 
05… !ã !em l9i hi+u qu6 kinh 
t", giá tr% v* phát tri,n khoa h&c 
công ngh+ cao, không ng=ng 
nâng cao n0ng su2t lao !;ng, 
!5c bi+t có K ngh.a to l)n trong 
s6n xu2t kinh doanh, !6m b6o 
ch2t l34ng, an toàn, ti"t gi6m 
chi phí, không ng=ng nâng cao 
trình !; ng3Fi lao !;ng. 

Giai !o9n 2015-2019, m5c 
dù ph6i !(i m5t v)i r2t nhi*u 
khó kh0n thách thEc, T?p !oàn 
D1u khí Vi+t Nam !ã luôn hoàn 
thành xu2t s8c chI tiêu, nhi+m 
v#, k" ho9ch hOng n0m !34c 
Chính ph' giao, nhi*u n0m gi7 
v7ng vai trò là !An v% !1u tàu 
n*n kinh t", !óng góp tích c/c 
trong công tác an sinh xã h;i. 
@, !9t !34c nh7ng k"t qu6 !ó 
trong nh7ng n0m qua, kh$ng 

K= cam k*t, giao +;c thi "ua trên công tr+,ng NMN' Sông H#u 1

!%nh rõ vai trò !óng góp c'a 
ng3Fi lao !;ng. Các c2p công 
!oàn !ã bám sát nhi+m v#, n8m 
rõ nh7ng khó kh0n thách thEc, 
tình hình Eng d#ng khoa h&c 
công ngh+ m)i, phát huy t(t vai 
trò ch' !;ng xây d/ng k" ho9ch 
và t: chEc phong trào thi !ua 
hi+u qu6. Công tác t:ng k"t, 
khen th3<ng, tuyên d3Ang k%p 
thFi !ã t9o nên khí th" thi !ua 
lao !;ng sôi n:i trong CNVC-
L@, t9o !;ng l/c !, mMi ng3Fi 
lao !;ng v34t qua m&i khó 
kh0n, thách thEc !, hoàn thành 
t(t nhi+m v#.

K"t qu6 sau 5 n0m (2015-
2019), Công !oàn D1u khí Vi+t 
Nam !ã có hàng nghìn !* tài, 
sáng ki"n, gi6i pháp v)i giá tr% 
làm l4i hàng nghìn t> !-ng và 
các l4i ích xã h;i khác, c# th,: 
2.779 sáng ki"n c2p cA s< !34c 
!An v% !* ngh% T?p !oàn xem xét 
công nh?n, trong !ó có 2.098 
sáng ki"n !34c công nh?n c2p 
T?p !oàn, s( ti*n làm l4i hAn 
8.772 t> !-ng; Trong phong trào 
“Lao !;ng giCi, Lao !;ng sáng 
t9o” do T:ng Liên !oàn L@VN 
phát !;ng !ã có g1n 285 cá 
nhân !34c TL@L@VN c2p BOng 
và huy hi+u Lao !;ng sáng 
t9o, có 4 cá nhân !34c t5ng 
gi6i th3<ng NguySn @Ec C6nh 
(các !An v% VSP, BSR, PVCFC, 
PVFCCO).

Nh!ng bài h)c kinh nghi*m 
Qua th/c tiSn t: chEc chI !9o 

phong trào thi !ua lao !;ng sáng 
t9o trong CNL@ T?p !oàn D1u 
khí Quóc gia Vi+t Nam, Công 
!oàn D1u khí Vi+t Nam !ã rút ra 
m;t s( bài h&c kinh nghi+m t= 

th/c tiSn nh3 sau:
ThI nh/t, T?p !oàn D1u khí 

Vi+t Nam là t?p !oàn kinh t" 
kP thu?t !5c thù, có !;i ngL 
kP s3, CNL@ có kinh nghi+m và 
có trình !; cao, !34c ti"p c?n, 
làm vi+c trong môi tr3Fng công 
ngh+ máy móc, thi"t b% hi+n !9i, 
t= !ó ng3Fi lao !;ng có cA s< 
!, phát huy !34c t(t sEc sáng 
t9o c'a mình, có môi tr3Fng 
t(t !, tìm tòi !:i m)i, nâng cao 
hi+u qu6 s6n xu2t, n0ng su2t 
lao !;ng, quá trình v?n hành h+ 
th(ng thi"t b%, nhà máy, công 
ngh+. T: chEc công !oàn n8m 
rõ !34c môi tr3Fng, !i*u ki+n, 
th" m9nh, trình !; c'a ng3Fi 
lao !;ng !, t= !ó t: chEc thi 
!ua !34c phù h4p và có !34c 
hi+u qu6.

ThI hai, Công !oàn D1u khí 
Vi+t Nam t: chEc phong trào 
thi !ua sáng t9o, qua !ó ng3Fi 
lao !;ng th2y rõ t1m quan 
tr&ng, trách nhi+m, giá tr% và 
s/ !óng góp c'a D1u khí !(i 
v)i n*n kính t" c'a !2t n3)c, 
!-ng thFi !, NL@ th2y rõ và t/ 
hào v* truy*n th(ng c'a nh7ng 
ng3Fi !i tìm lDa t= nh7ng lúc 
khó kh0n nh2t, có dòng d1u 
!1u tiên cho t: qu(c, t= !ó 
khAi d?y lòng t/ hào, g8n trách 
nhi+m, m#c tiêu, !;ng l/c !, 
ng3Fi lao !;ng phát huy h"t 
kh6 n0ng sEc sáng t9o c'a 
mình !, mang l9i l4i ích thi"t 
th/c cho T?p !oàn, !An v% và 
cho chính NL@.

ThI ba, !, phong trào thi !ua 
có hi+u qu6 và thi"t th/c, thì c1n 
phát huy t(t vai trò c'a công 
!oàn t= c2p trên cA s< !"n cA 

s<, luôn !-ng hành ph(i h4p v)i 
chuyên môn t: chEc các cu;c 
h;i th6o, phát !;ng các cu;c thi 
K t3<ng !, !;ng viên, khích l+ 
tinh th1n, s/ t/ tin và có ph3Ang 
pháp, hM tr4 giúp !R, t9o !i*u 
ki+n thu?n l4i nh2t !, ng3Fi lao 
!;ng !34c trình bày K t3<ng và 
th/c hi+n các K t3<ng sáng t9o 
!ó thành hi+n th/c.

ThI t1, nhOm tháo gR nh7ng 
v3)ng m8c trong quy !%nh tiêu 
chuBn, tiêu chí, cA ch" xét duy+t 
h- sA khen th3<ng thành tích 
sáng t9o, Công !oàn D1u khí 
Vi+t Nam !ã !3a ra !34c các 
mô hình thi !ua và khen th3<ng 
thành tích !;t xu2t, theo !4t thi 
!ua, trong !ó có lao !;ng sáng 
t9o g8n v)i vi+c hoàn thành 
các m#c tiêu nhi+m v# trong k" 
ho9ch thi !ua !ã !* ra, t= !ó !ã 
k%p thFi !;ng viên khích l+ tinh 
th1n và !;ng l/c !, ng3Fi lao 
!;ng ti"p t#c tâm huy"t và tích 
c/c tham gia.

ThI n#m, s/ quan tâm c'a 
doanh nghi+p, s/ !-ng hành 
phát huy t(t vai trò c'a công 
!oàn cA s< !(i v)i ng3Fi lao 
!;ng, trong !ó !5c bi+t v* các 
chính sách ti*n l3Ang, phúc l4i, 
ch" !; !ãi ng;, v0n hóa doanh 
nghi+p, môi tr3Fng, !i*u ki+n làm 
vi+c thân thi+n, cùng v)i công 
tác qu6n tr% ngu-n nhân l/c hi+u 
qu6, công tác ch0m lo ng3Fi lao 
!;ng bOng v?t ch2t, !;ng viên 
v* tinh th1n trong quá trình th/c 
hi+n các công vi+c, nhi+m v# c'a 
mình, t= !ó ng3Fi lao !;ng sH có 
!;ng l/c !, phát huy sEc sáng 
t9o c'a mình./.

N.M.K
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V* tham d/ và chI !9o bu:i t&a !àm có !-ng 
chí VL H-ng Quang, Phó Tr3<ng ban CSKT-
XH và T@KT và !-ng chí @5ng V0n Khánh, 

Tr3<ng phòng BHL@, Ban Quan h+ Lao !;ng, T:ng 
Liên !oàn L@VN; các !-ng chí Ch' t%ch, Phó Ch' 
t%ch và cán b; chuyên môn, cán b; công !oàn ph# 
trách công tác chính sách pháp lu?t thu;c 9 Công 
!oàn T?p !oàn và T:ng công ty.

@oàn ch' trì bu:i t&a !àm g-m !-ng chí 
Nghiêm Thùy Lan - Ch' t%ch Công !oàn DKVN, 
Tr3<ng kh(i Thi !ua; !-ng chí Lê Phan Linh - Ch' 
t%ch Công !oàn Hàng h6i Vi+t Nam, Phó Tr3<ng 
kh(i Thi !ua.

Bu:i t&a !àm t?p trung th6o lu?n v* ch' !* 
“Tình hình th/c hi+n các ch" !; !5c cho ng3Fi 
lao !;ng trong công ty nhà n3)c” và nghe K ki"n 
các !An v% báo cáo nh7ng khó kh0n khi không 
còn cA s< pháp lK !, th/c hi+n ch" !; !5c thù 
cho ng3Fi lao !;ng và !-ng thFi nghe các công 
!oàn trong Kh(i ph6n ánh tâm t3, nguy+n v&ng 
c'a ng3Fi lao !;ng khi không !34c h3<ng các 
ch" !; 0n !%nh l34ng, th3<ng an toàn, ph# c2p 
!i bi,n… 

Bu:i t&a !àm !ã th(ng nh2t ki"n ngh% v)i T:ng 
Liên !oàn L@VN v* vi+c ti"p t#c !6m b6o ch" !; 
!5c thù cho ng3Fi lao !;ng trong các công ty nhà 

%$1�&63/.7��&Ò�'.91

V.a qua, Kh4i thi &ua 9 Công &oàn T-p &oàn và TCng công ty ph4i h8p tC chIc buCi t6a &àm vB 
tình hình th$c hi(n các ch' &* &0c thù &4i v?i NL@ trong các công ty nhà n1?c khi Quy't &5nh s4 
01/2020/Q@-TTg ngày 3/1/2020 c+a Chính ph+ &18c ban hành và bãi b3 Quy't &5nh s4 234/2005/
Q@-TTg, Quy't &5nh s4 43/2012/Q@-TTg c+a Chính ph+ quy &5nh ch' &* &0c thù &4i v?i NL@ t=i m*t 
s4 ngành, nghB trong các công ty nhà n1?c.
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Toàn c7nh bu<i tLa "àm

n3)c và T:ng Liên !oàn có cA s< làm vi+c v)i các 
b;, ngành cLng nh3 vi+c báo cáo ki"n ngh% trên v)i 
Th' t3)ng Chính ph' t9i bu:i làm vi+c và !ánh giá 
quy ch" ph(i h4p n0m 2020 !, !* ngh% Chính ph', 
các b;, ngành c1n ban hành v0n b6n pháp lu?t 
m)i thay th" Quy"t !%nh s( 43/2012/Q@-TTg, !ây 
là cA s< pháp lK quan tr&ng !, các doanh nghi+p 
th/c hi+n ch" !; chính sách !5c thù !(i v)i ng3Fi 
lao !;ng và h9ch toán chi vào chi phí s6n xu2t kinh 
doanh ho5c giá thành s6n phBm. 

Các ch" &' &+c thù nh, sau:
�� Ch" !; th3<ng an toàn !(i v)i công nhân, 

nhân viên m;t s( ngành ngh* có !i*u ki+n lao !;ng 
!5c thù nh3 ng3Fi lao !;ng làm vi+c trong ngành 
hàng không, !i+n l/c, !3Fng s8t, hàng h6i, d1u khí 
(khai thác d1u khí, s6n xu2t phân, !i+n, !9m, l&c 
hóa d1u, b6o d3Rng sDa ch7a !3Fng (ng dJn khí 
và phân ph(i khí), khai thác khoáng s6n, th0m dò 
!%a ch2t, th4 l5n…
�� Ch" !; 0n !%nh l34ng c'a ng3Fi lao !;ng 

làm vi+c trên bi,n, làm vi+c theo chuy"n bay, 
chuy"n tàu hCa, khai thác mC, th0m dò khai thác 
d1u khí...
�� M;t s( ch" !; !5c thù, chính sách pháp lu?t 

khác:
B: sung danh m#c ngh*, công vi+c n5ng nh&c, 

!;c h9i, nguy hi,m và !5c bi+t n5ng nh&c, !;c 
h9i nguy hi,m trong các ngành D1u khí, D+t may, 
Hàng h6i, @i+n l/c, Than khoáng s6n… còn thi"u 
nhi*u ngh* ch3a !34c c?p nh?t, !ánh giá c# th, 
và b: sung trong v0n b6n pháp lu?t.

Xem xét ch" !; ti*n l3Ang !5c thù cho cho NL@ 
làm vi+c t9i doanh nghi+p có tính ch2t !5c bi+t, quan 
tr&ng c'a !2t n3)c trong nhà máy l&c hóa d1u. 

@* xu2t v)i Qu(c h;i, Chính ph' công nh?n 
danh hi+u li+t s. vì s/ nghi+p xây d/ng và b6o v+ 
T: qu(c cho NL@ làm vi+c t9i ngoài giàn khoan 
không may tD n9n t9i các khu v/c th0m dò, khai 
thác d1u khí t9i Lô 05-2 (H6i Th9ch), Lô 05-3 (M;c 
Tinh) và các lô lân c?n trên bi,n !ã góp ph1n th/c 
hi+n nhi+m v# b6o v+, kh$ng !%nh ch' quy*n bi,n 
và th*m l#c !%a bi,n Vi+t Nam.

MiSn thu" thu nh?p cá nhân !(i v)i ch" !; !5c 
thù !ã chi cho NL@ nh3 l3Ang an toàn bay, l3Ang 

thuy*n viên tuy"n n;i !%a, ph# c2p làm vi+c trên bi,n.
�� M;t s( v2n !* v* th/c hi+n BLL@ n0m 2019 

và Lu?t BHXH:
Ki"n ngh% v)i Chính ph' v* các v3)ng m8c khi 

B; lu?t Lao !;ng n0m 2019 có hi+u l/c t= ngày 
1/1/2021 nh3 thFi giF làm vi+c, thFi giF nghI ngAi 
!(i v)i ng3Fi làm công vi+c có tính ch2t !5c bi+t 
!, b: sung danh m#c công vi+c có tính ch2t !5c 
bi+t ph6i làm vi+c, tr/c v?n hành 24/24 giF t9i các 
nhà máy s6n xu2t !i+n, !9m, l&c hóa d1u, v?n 
hành b6o d3Rng sDa ch7a !3Fng (ng dJn khí và 
tr9m phân ph(i khí… cho doanh nghi+p !5c thù 
vào @i*u 116 B; lu?t Lao !;ng n0m 2019 !, !34c 
áp d#ng làm vi+c 12 giF/ca/ngày, giúp doanh 
nghi+p linh ho9t trong vi+c s8p x"p thFi giF làm 
vi+c, sD d#ng lao !;ng m;t cách hi+u qu6, gi6m 
thFi gian giao ca, ti"t ki+m chi phí !i l9i cho NL@ 
cLng nh3 chi phí khác cho doanh nghi+p.

Xem xét quy !%nh !óng phí BHXH, BHYT, BHTN 
!(i v)i thuy*n viên là lao !;ng !5c bi+t n5ng nh&c, 
!;c h9i, nguy hi,m trong thFi gian nghI d/ tr7 
(phép, nghI bù và thFi gian này là 3 tháng/n0m), 
theo quy !%nh hi+n t9i không !34c !óng các lo9i 
b6o hi,m; NL@ b% nghI vi+c do d%ch b+nh Covid 
(nghI trên 14 ngày) 6nh h3<ng !"n thFi gian !óng 
!, h3<ng ch" !; BHXH, BHYT. Do v?y, thFi gian 
tham gia BHXH c'a NL@ làm ngh*, công vi+c n5ng 
nh&c, !;c h9i, nguy hi,m th2p hAn 5 n0m so v)i 
NL@ trong !i*u ki+n lao !;ng bình th3Fng sH 6nh 
h3<ng r2t nhi*u !"n mEc l3Ang h3u c'a NL@ !5c 
thù này./.

'9ng chí Nghiêm Thùy Lan, Ch6 t5ch C' DKVN,
Tr+Jng kh-i Thi "ua phát bi1u khai m(c tLa "àm
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Tham d/ h;i ngh% có !-ng 
chí NguySn V0n To6n - Phó 
Tr3<ng ban ph# trách Ban 

Kinh t" chính sách và Thi !ua 
khen th3<ng, T:ng Liên !oàn 
Lao !;ng Vi+t Nam (L@L@VN); 
các !-ng Ch' t%ch, Phó Ch' t%ch 
Công !oàn, các !-ng chí Tr3<ng, 
Phó Tr3<ng ban ph# trách công 
tác thi !ua khen th3<ng và các 
cán b; làm công tác thi !ua 
khen th3<ng c'a 9 Công !oàn 
T?p !oàn, T:ng công ty thu;c 
Kh(i Thi !ua.

@-ng chí Nghiêm Thùy Lan, 
Ch' t%ch Công !oàn D1u khí Vi+t 
Nam (C@ DKVN) - !An v% Kh(i 
tr3<ng và !-ng chí Lê Phan Linh, 
Ch' t%ch Công !oàn T:ng công 
ty Hàng h6i Vi+t Nam - !An v% 
Kh(i phó ch' trì h;i ngh%.

T9i h;i ngh%, t: chEc công !oàn 
c'a mMi T?p !oàn, T:ng công ty 

nOm trong Kh(i Thi !ua !ã báo 
cáo v* nh7ng k"t qu6 ho9t !;ng 
n:i b?t n0m 2020. Trong !ó, !(i 
v)i C@ DKVN, Ch' t%ch Nghiêm 
Thùy Lan cho bi"t: 10 tháng n0m 
2020 là quãng thFi gian vô cùng 
khó kh0n thách thEc v)i ngành 
D1u khí, ph6i ch%u tác !;ng kép 
t= !9i d%ch Covid-19 và giá d1u 
gi6m sâu !ã 6nh h3<ng n5ng 
n* !"n ho9t !;ng s6n xu2t kinh 
doanh và !1u t3 c'a T?p !oàn 
và các !An v%. D3)i s/ chI !9o 
c'a @6ng, Chính ph', T:ng 
L@L@VN; bOng s/ !oàn k"t, v)i 
tinh th1n và quy"t tâm cao nh2t, 
toàn T?p !oàn, cùng v)i s/ nM 
l/c r2t l)n c'a các c2p C@ DKVN 
!ã ch' !;ng, tích c/c, sáng t9o, 
t?p trung m&i ngu-n l/c !, th/c 
hi+n !-ng b;, có hi+u qu6 gói 
gi6i pháp Eng phó tác !;ng kép 
c'a !9i d%ch Covid-19 và giá d1u 

gi6m sâu. NhF !ó, ho9t !;ng s6n 
xu2t kinh doanh và !1u t3 c'a 
T?p !oàn !34c duy trì :n !%nh, 
an toàn, hi+u qu6. Các chI tiêu 
s6n xu2t cA b6n hoàn thành và 
hoàn thành v34t mEc k" ho9ch.

Th/c hi+n ch' !* công tác 
n0m 2020: “Nâng cao ch2t 
l34ng ho9t !;ng công !oàn cA 
s<” trong b(i c6nh h"t sEc khó 
kh0n 2y, !34c s/ lãnh !9o c'a 
T:ng L@L@VN, @6ng 'y T?p 
!oàn, C@ DKVN và các công 
!oàn tr/c thu;c !ã hoàn thành 
các ch3Ang trình, k" ho9ch !ã 
!* ra, các ho9t !;ng c'a công 
!oàn các c2p !*u phù h4p v)i 
th/c tiSn t9i !An v%, !áp Eng nhu 
c1u, nguy+n v&ng c'a ng3Fi lao 
!;ng và mang l9i hi+u qu6 thi"t 
th/c. Trong !ó n:i b?t nh3 công 
tác tham gia phòng, ch(ng d%ch 
b+nh; !-ng hành cùng doanh 

1*8<˭1�+2$1
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Toàn c7nh h/i ngh5

Ngày 13/11, Kh4i Thi 
&ua 9 công &oàn T-p 
&oàn, TCng công ty (Kh4i 
Thi &ua) &ã tC chIc H*i 
ngh5 ch/m &i%m Kh4i Thi 
&ua n#m 2020.

nghi+p, hM tr4, ch0m lo cho !oàn 
viên, ng3Fi lao !;ng b% 6nh 
h3<ng b<i d%ch b+nh Covid-19; 
t: chEc Tháng Công nhân g8n 
v)i Tháng An toàn v+ sinh lao 
!;ng trong b(i c6nh d%ch b+nh 
Covid-19; tri,n khai th/c hi+n t(t 
các ho9t !;ng cA b6n !, th/c 
hi+n ch' !* n0m “Nâng cao ch2t 
l34ng ho9t !;ng công !oàn cA 
s<”; ho9t !;ng tham gia xây 
d/ng, ph(i h4p tri,n khai và 
giám sát vi+c th/c hi+n chính 
sách, pháp lu?t !(i v)i ng3Fi 
lao !;ng; các ho9t !;ng ch0m 
lo cho !oàn viên, ng3Fi lao !;ng 
trong d%p T"t Nguyên !án Canh 
TK 2020 !34c t: chEc thi"t th/c, 
t9o sEc lan tCa m9nh mH !, các 
c2p 'y !6ng, chính quy*n !By 
m9nh vi+c ch0m lo cho ng3Fi 
lao !;ng nh3 hM tr4, t5ng quà 
cho g1n 3.000 ng3Fi lao !;ng 
có hoàn c6nh khó kh0n, ng3Fi 
lao !;ng m8c b+nh hi,m nghèo 
v)i t:ng kinh phí trong toàn 
ngành là g1n 55 t> !-ng; hM tr4 
nhân dân các tInh Qu6ng Bình, 
Hà T.nh, Qu6ng Nam, Qu6ng 
Ngãi kh8c ph#c thi+t h9i do bão 
lL gây ra v)i t:ng s( ti*n là 1,2 
t> !-ng.

C@ DKVN !ã tích c/c, ch' 
!;ng tham gia K ki"n xây d/ng 
chính sách, pháp lu?t có liên 
quan tr/c ti"p !"n quy*n, l4i 
ích chính !áng c'a !oàn viên, 
ng3Fi lao !;ng; t: chEc t&a !àm 
Kh(i Thi !ua 9 Công !oàn T?p 
!oàn, T:ng công ty v)i n;i dung 
!óng góp K ki"n ch" !; chính 
sách !(i v)i ng3Fi lao !;ng; t: 
chEc h;i th6o, t?p hu2n công 
tác chính sách pháp lu?t và t3 

v2n pháp lu?t 2020; ph(i h4p 
v)i Công !oàn IndustriALL hM 
tr4 b-i d3Rng, !ào t9o cán b; 
công !oàn cA s< ngành D1u 
khí; t: chEc t?p hu2n công tác 
!(i ngo9i, truy*n thông… nhOm 
cung c2p thông tin c?p nh?t, 
ki"n thEc m)i, trao !:i ph3Ang 
pháp, kP n0ng và kinh nghi+m 
!oàn viên, cán b; công !oàn; 
!By m9nh công tác tuyên truy*n, 
v?n !;ng cán b;, !oàn viên, 
công nhân, lao !;ng h0ng hái 
thi !ua lao !;ng s6n xu2t, phát 
huy sáng ki"n, c6i ti"n kP thu?t, 
!0ng kK th/c hi+n các công trình 
chào m=ng, h3<ng Eng phong 
trào “Lao !;ng giCi”, “Lao !;ng 
sáng t9o”, phong trào thi !ua 
“GiCi vi+c n3)c, !6m vi+c nhà”…
Trong !ó có 113 cá nhân !* ngh% 
T:ng L@L@VN xét c2p bOng 
lao !;ng sáng t9o, !-ng chí 
NguySn V0n SAn (PVCFC) !34c 
T:ng L@L@VN tuyên d3Ang là 1 
trong 10 !i,n hình tiên ti"n xu2t 
s8c tiêu bi,u nh2t trong s( 450 
t?p th,, cá nhân t9i @9i h;i Thi 
!ua yêu n3)c trong công nhân, 
viên chEc, lao !;ng toàn qu(c 
l1n thE X, giai !o9n 2020-2025, 
!-ng thFi !-ng chí NguySn V0n 
SAn cLng !34c l/a ch&n là 1 
trong 15 !i,n hình !9i di+n cho 
các t?p th, và cá nhân xu2t s8c 
tiêu bi,u !i d/ @9i h;i Thi !ua 
toàn qu(c l1n thE X.

Phát bi,u t9i h;i ngh%, !-ng 
chí NguySn V0n To6n, Phó 
Tr3<ng ban ph# trách Ban Kinh 
t" chính sách và Thi !ua khen 
th3<ng, T:ng L@L@VN ghi nh?n 
và !ánh giá cao thành tích c'a 
các công !oàn trong Kh(i Thi 

!ua trong thFi gian qua, !-ng 
thFi nh2n m9nh, 9 Công !oàn 
trong Kh(i c1n t?p trung tri,n 
khai các nhi+m v# tr&ng tâm, 
ti"p t#c tích c/c phòng ch(ng 
d%ch b+nh Covid-19, !By m9nh 
các phong trào ho9t !;ng c'a 
Kh(i ph6i thi"t th/c, !3a ra các 
gi6i pháp c# th,, hi+u qu6, góp 
ph1n hoàn thành t(t nhi+m v# 
s6n xu2t kinh doanh c'a !An 
v%, !6m b6o ngày càng t(t hAn 
phúc l4i cho !oàn viên, ng3Fi 
lao !;ng, xây d/ng t: chEc công 
!oàn v7ng m9nh.

K"t lu?n t9i h;i ngh%, !-ng 
chí Nghiêm Thùy Lan - Ch' t%ch 
C@ DKVN, Kh(i tr3<ng Kh(i Thi 
!ua n0m 2020 cho bi"t, h;i ngh% 
không chI !ánh giá, ch2m !i,m 
và bình xét thi !ua mà còn là 
d%p !, các !An v% trao !:i, h&c 
hCi lJn nhau !, có thêm nh7ng 
phong trào, mô hình ho9t !;ng 
!ang !34c áp d#ng t9i !An v% 
!, cùng chia sN v* cách thEc t: 
chEc công !oàn t9i !An v% !-ng 
hành cùng doanh nghi+p nM l/c 
kh8c ph#c khó kh0n, ch0m lo 
cho ng3Fi lao !;ng trong b(i 
c6nh hi+n nay./.

N.H

'9ng chí Nguy@n V2n To7n, Phó 
Tr+Jng ban ph: trách Ban CSKTXH & 
T'KT, T<ng L'L'VN phát bi1u chD "(o 
h/i ngh5
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B; lu?t Lao !;ng (sDa !:i) !34c Qu(c h;i 
n3)c C;ng hòa xã h;i ch' ngh.a Vi+t Nam 
khóa XIV, kG h&p thE 8 thông qua ngày 

20/11/2019. B; lu?t Lao !;ng n0m 2019 g-m có 17 
ch3Ang, 220 !i*u và có hi+u l/c thi hành t= ngày 
1/1/2021. Trong !ó có 10 !i,m m)i v* ti*n l3Ang, 
ti*n th3<ng t= n0m 2021 mà ng3Fi lao !;ng c1n 
bi"t nh3 sau:

Th! nhBt: 
+ NSDL@ không !34c ép NL@ dùng l3Ang mua 

hàng hóa, d%ch v# c'a mình/!An v% khác (Kho6n 2 
@i*u 94).

+ NSDL@ ph6i tr6 l3Ang tr/c ti"p, !1y !', !úng 
h9n cho NL@. Tr3Fng h4p NL@ không th, nh?n 
l3Ang tr/c ti"p thì NSDL@ có th, tr6 l3Ang cho 
ng3Fi !34c NL@ 'y quy*n h4p pháp.

+ NSDL@ không !34c h9n ch" ho5c can thi+p 
vào quy*n t/ quy"t chi tiêu l3Ang c'a NL@, ép 
bu;c NL@ chi tiêu l3Ang vào vi+c mua hàng hóa, 
sD d#ng d%ch v# c'a NSDL@ ho5c c'a !An v% khác 
mà NSDL@ chI !%nh.

Th! hai: 
NSDL@ ph6i thông báo b6ng kê tr6 l3Ang cho 

NL@ vào mMi l1n tr6 l3Ang (@i*u 95). NSDL@ tr6 
l3Ang cho NL@ c0n cE vào ti*n l3Ang !ã thCa 
thu?n, n0ng su2t lao !;ng và ch2t l34ng th/c hi+n 
công vi+c. MMi l1n tr6 l3Ang, NSDL@ ph6i thông 
báo b6ng kê tr6 l3Ang cho NL@, trong !ó ghi rõ 
các n;i dung sau !ây:

- Ti*n l3Ang;
- Ti*n l3Ang làm thêm giF;
- Ti*n l3Ang làm vi+c vào ban !êm;

- N;i dung và s( ti*n b% kh2u tr= (n"u có);
Th! ba:
@i,m m)i v* lãi su2t khi tính ti*n !*n bù do 

ch?m tr6 l3Ang cho NL@ (@i*u 94).
V* nguyên t8c, NSDL@ ph6i tr6 l3Ang tr/c ti"p, 

!1y !', !úng h9n cho NL@. Tr3Fng h4p NL@ không 
th, nh?n l3Ang tr/c ti"p thì NSDL@ có th, tr6 l3Ang 
cho ng3Fi !34c NL@ 'y quy*n h4p pháp.

Tuy nhiên, tr3Fng h4p vì lK do b2t kh6 kháng 
mà NSDL@ !ã tìm m&i bi+n pháp kh8c ph#c nh3ng 
không th, tr6 l3Ang !úng h9n thì không !34c 
ch?m quá 30 ngày.

N"u tr6 l3Ang ch?m t= 15 ngày tr< lên thì NSDL@ 
ph6i !*n bù cho NL@ m;t kho6n ti*n ít nh2t bOng 
s( ti*n lãi c'a s( ti*n tr6 ch?m tính theo lãi su2t 
huy !;ng ti*n gDi có kG h9n 01 tháng do ngân hàng 
nAi NSDL@ m< tài kho6n tr6 l3Ang cho NL@ công 
b( t9i thFi !i,m tr6 l3Ang.

Th! t+:
NSDL@ ph6i ch%u chi phí m< tài kho6n cho NL@ 

n"u tr6 l3Ang qua ngân hàng (@i*u 96).
NSDL@ và NL@ thCa thu?n v* hình thEc tr6 

l3Ang theo thFi gian, s6n phBm ho5c khoán. L3Ang 
!34c tr6 bOng ti*n m5t ho5c tr6 qua tài kho6n cá 
nhân c'a NL@ !34c m< t9i ngân hàng.

Tr3Fng h4p tr6 l3Ang qua tài kho6n cá nhân 
c'a NL@ !34c m< t9i ngân hàng thì NSDL@ ph6i 
tr6 các lo9i phí liên quan !"n vi+c m< tài kho6n và 
chuy,n ti*n l3Ang.

Th! n2m:
Ti*n l3Ang ng=ng vi+c khi NL@ ph6i ng=ng vi+c 

vì s/ c( v* !i+n, n3)c mà không do lMi c'a NSDL@ 
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ho5c do thiên tai, hCa ho9n, d%ch b+nh nguy hi,m, 
!%ch h&a, di dFi !%a !i,m ho9t !;ng theo yêu c1u 
c'a cA quan nhà n3)c có thBm quy*n ho5c vì lK 
do kinh t".

Theo Kho6n 3 @i*u 99 BLL@ 2019, trong tr3Fng 
h4p này, hai bên thCa thu?n v* ti*n l3Ang ng=ng 
vi+c nh3 sau:

- Tr3Fng h4p ng=ng vi+c t= 14 ngày làm vi+c tr< 
xu(ng thì ti*n l3Ang ng=ng vi+c !34c thCa thu?n 
không th2p hAn mEc l3Ang t(i thi,u;

- Tr3Fng h4p ph6i ng=ng vi+c trên 14 ngày làm 
vi+c thì ti*n l3Ang ng=ng vi+c do hai bên thCa 
thu?n nh3ng ph6i b6o !6m ti*n l3Ang ng=ng vi+c 
trong 14 ngày !1u tiên không th2p hAn mEc l3Ang 
t(i thi,u.

Th! sáu:
Thêm nhi*u tr3Fng h4p NL@ !34c nghI vi+c 

riêng và h3<ng nguyên l3Ang. 
C# th,, theo BLL@ 2019, NL@ !34c nghI vi+c 

riêng mà vJn h3<ng nguyên l3Ang và ph6i thông 
báo v)i NSDL@ trong nh7ng tr3Fng h4p sau !ây:

- K"t hôn: nghI 3 ngày;
- Con !N, con nuôi k"t hôn: nghI 1 ngày;
- Cha !N, mQ !N, cha nuôi, mQ nuôi; cha !N, mQ 

!N, cha nuôi, mQ nuôi c'a v4 ho5c ch-ng; v4 ho5c 
ch-ng; con !N, con nuôi ch"t: nghI 3 ngày.

Nh3 v?y, so v)i quy !%nh hi+n hành, B; lu?t Lao 
!;ng 2019 b: sung thêm tr3Fng h4p cha nuôi, mQ 
nuôi; cha nuôi, mQ nuôi c'a v4 ho5c ch-ng ch"t thì 
NL@ !34c nghI 3 ngày và h3<ng nguyên l3Ang.

@-ng thFi, quy !%nh rõ hAn tr3Fng h4p "con !N", 
"con nuôi" k"t hôn thì !34c nghI 1 ngày

Th! b7y:
NL@ !34c nghI 2 ngày d%p Qu(c khánh 2/9 và 

h3<ng nguyên l3Ang.
K, t= n0m 2021, NL@ sH !34c nghI 2 ngày và 

h3<ng nguyên l3Ang vào d%p lS Qu(c khánh (hi+n 
nay, NL@ chI !34c nghI 1 ngày và h3<ng nguyên 
l3Ang vào ngày 2/9) theo m;t trong hai ph3Ang 
án sau do Th' t3)ng Chính ph' quy"t !%nh:

- Ph3Ang án 1: NghI vào ngày 1/9 và ngày 2/9.
- Ph3Ang án 2: NghI vào ngày 2/9 và ngày 3/9.

Th! tám:
NL@ có th, nghI vi+c ngay không c1n báo tr3)c 

n"u không !34c NSDL@ tr6 l3Ang !úng h9n.
C# th,, theo @i,m b Kho6n 2 @i*u 35 BLL@ 

2019, thì NL@ có quy*n !An ph3Ang ch2m dEt 
h4p !-ng lao !;ng mà không c1n báo tr3)c cho 
NSDL@ n"u không !34c tr6 !' l3Ang ho5c tr6 
l3Ang không !úng thFi h9n, tr= tr3Fng h4p quy 
!%nh t9i Kho6n 4 @i*u 97 BLL@ 2019 (hi+n hành 
ph6i báo tr3)c 3 ngày).

Th! chín:
Lao !;ng n7 làm công vi+c n5ng nh&c khi mang 

thai có th, !34c gi6m b)t 1 giF làm vi+c hOng ngày 
và h3<ng nguyên l3Ang.

Kho6n 2 @i*u 137 BLL@ 2019 quy !%nh lao !;ng 
n7 làm ngh*, công vi+c n5ng nh&c, !;c h9i, nguy 
hi,m ho5c !5c bi+t n5ng nh&c, !;c h9i, nguy hi,m 
ho5c làm ngh*, công vi+c có 6nh h3<ng x2u t)i 
chEc n0ng sinh s6n và nuôi con khi mang thai và 
có thông báo cho NSDL@ bi"t thì !34c NSDL@ 
chuy,n sang làm công vi+c nhQ hAn, an toàn hAn 
ho5c gi6m b)t 1 giF làm vi+c hOng ngày mà không 
b% c8t gi6m ti*n l3Ang và quy*n, l4i ích cho !"n h"t 
thFi gian nuôi con d3)i 12 tháng tu:i.

(Hi+n hành, lao !;ng n7 làm công vi+c n5ng nh&c 
khi mang thai t= tháng thE 7 thì m)i !34c chuy,n 
làm công vi+c nhQ hAn ho5c !34c gi6m b)t 1 giF 
làm vi+c hOng ngày mà vJn h3<ng !' l3Ang).

Th! m+,i:
NL@ !34c th3<ng ti*n ho5c tài s6n ho5c bOng 

các hình thEc khác.
C0n cE quy !%nh t9i @i*u 104 BLL@ 2019 thì 

th3<ng là s( ti*n ho5c tài s6n ho5c bOng các hình 
thEc khác mà NSDL@ th3<ng cho NL@ c0n cE vào 
k"t qu6 s6n xu2t, kinh doanh, mEc !; hoàn thành 
công vi+c c'a ng3Fi lao !;ng (B; lu?t Lao !;ng 
hi+n hành chI quy !%nh v* ti*n th3<ng).

Quy ch" th3<ng do NSDL@ quy"t !%nh và công 
b( công khai t9i nAi làm vi+c sau khi tham kh6o K 
ki"n c'a t: chEc !9i di+n NL@ t9i cA s< !(i v)i nAi 
có t: chEc !9i di+n ng3Fi lao !;ng t9i cA s<./.

V.S
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Th/c hi+n k" ho9ch ch3Ang trình công tác 
chính sách pháp lu?t n0m 2020 c'a Công 
!oàn D1u khí Vi+t Nam nhOm b-i d3Rng kP 

n0ng, nghi+p v#, trang b% ki"n thEc cho !;i ngL cán 
b; công !oàn các c2p, nâng cao ph3Ang pháp kP 
n0ng ho9t !;ng c'a cán b; công !oàn, góp ph1n 
tích c/c vào vi+c xây d/ng quan h+ lao !;ng hài 
hòa và ti"n b; trong !An v%, doanh nghi+p; !-ng 
thFi thông tin, gi)i thi+u, tri,n khai và quán tri+t 
m;t s( ch' tr3Ang, chính sách m)i trong l.nh v/c 
quan h+ lao !;ng, B; lu?t Lao !;ng n0m 2020; t?p 
trung vào vi+c xây d/ng các v0n b6n mang tính 
ch2t pháp lK b6o v+ quy*n và l4i ích chính !áng 
cho ng3Fi lao !;ng, ngày 28/10 và ngày 10/11, 
Công !oàn D1u khí Vi+t Nam !ã t: chEc H;i ngh% 
T?p hu2n công tác chính sách pháp lu?t n0m 2020 
cho cán b; công !oàn khu v/c mi*n B8c, mi*n 
Nam và Tây Nam B;.

Phát bi,u khai m9c h;i ngh%, Phó Ch' t%ch C@ 
DKVN NguySn M9nh Kha nêu rõ, chI còn vài tháng 
n7a là B; lu?t Lao !;ng n0m 2012 ch2m dEt hi+u 
l/c, B; lu?t Lao !;ng n0m 2019 có r2t nhi*u !i,m 
m)i và sH chính thEc !i vào cu;c s(ng vào ngày 
1/1/2021. @-ng thFi Lu?t Doanh nghi+p cLng có 
nh7ng thay !:i l)n trong quy !%nh v* doanh nghi+p 
Nhà n3)c, b8t bu;c các !An v%, t: chEc công !oàn 
ph6i tri,n khai xây d/ng m;t lo9t các quy ch" lao 
!;ng, n;i quy, b1u cD ban thanh tra nhân dân… 
@, nâng cao v% th" c'a t: chEc công !oàn các c2p 

trong b(i c6nh trên, !-ng thFi !6m b6o quy*n l4i 
cho ng3Fi lao !;ng, các cán b; công !oàn c1n 
trang b% m;t l34ng ki"n thEc khá l)n v* B; lu?t Lao 
!;ng m)i n0m 2019 và các kP n0ng c1n thi"t !, có 
th, t3 v2n pháp lu?t cho ng3Fi sD d#ng lao !;ng 
cLng nh3 ng3Fi lao !;ng t9i doanh nghi+p.

V)i s/ c2p thi"t và K ngh.a quan tr&ng c'a công 
tác chính sách pháp lu?t công !oàn, C@ DKVN t: 
chEc T?p hu2n công tác chính sách pháp lu?t n0m 
2020 nhOm b-i d3Rng kP n0ng, nghi+p v#, trang b% 
ki"n thEc cho !;i ngL cán b; công !oàn các c2p, 
nâng cao ph3Ang pháp kP n0ng ho9t !;ng c'a 
cán b; công !oàn, góp ph1n tích c/c vào vi+c xây 
d/ng quan h+ lao !;ng hài hòa và ti"n b; trong 
!An v%, doanh nghi+p. @-ng thFi thông tin, gi)i 
thi+u, khái quát trong l.nh v/c quan h+ lao !;ng, 
nh7ng !i,m thay !:i cA b6n trong B; lu?t Lao 
!;ng n0m 2019. Phó Ch' t%ch C@ DKVN NguySn 
M9nh Kha bày tC mong mu(n các cán b; công 
!oàn các c2p trong T?p !oàn liên t#c trau d-i ki"n 
thEc pháp lu?t, nâng cao kP n0ng xD lK tình hu(ng 
trong th/c t", !áp Eng ngày càng t(t hAn vai trò 
ng3Fi th' l.nh công !oàn t9i !An v%.

TS @M Ngân Bình - Phó Giám !(c Trung tâm 
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Trong tháng 10 và tháng 11, Công &oàn 
D!u khí Vi(t Nam &ã tC chIc H*i ngh5 T-p 
hu/n công tác chính sách pháp lu-t n#m 
2020 cho cán b* công &oàn khu v$c miBn 
B;c, miBn Nam và Tây Nam B*.

Phó Ch6 t5ch C' DKVN Nguy@n M(nh Kha phát bi1u khai m(c 
t#p huBn t(i khu v0c Tây Nam B/

T3 v2n pháp lu?t - Tr3Fng @9i h&c Lu?t Hà N;i, 
m;t trong nh7ng chuyên gia so9n th6o B; lu?t Lao 
!;ng Vi+t Nam và Lu?t B6o hi,m hi+n hành, !ã 
tr/c ti"p gi)i thi+u và th6o lu?n cùng các cán b; 
công !oàn v* 4 n;i dung chính g-m: 68 !i,m thay 
!:i gi7a hai B; lu?t Lao !;ng; quy !%nh v* h4p 
!-ng lao !;ng m)i; m;t s( nghi+p v# c'a cán b; 
công !oàn c1n l3u K khi sD d#ng B; lu?t Lao !;ng 
n0m 2019 và th6o lu?n v* các v2n !* liên quan !"n 
tranh ch2p lao !;ng.

T9i h;i ngh%, TS @M Ngân Bình !ã gi)i thi+u 
nh7ng v2n !* m)i tác !;ng tr/c ti"p !"n quy*n 
và ngh.a v# c'a ng3Fi lao !;ng !34c áp d#ng t9i 
B; lu?t Lao !;ng Vi+t Nam d/ ki"n có hi+u l/c t= 
ngày 1/1/2021 (thay th" cho B; lu?t Lao !;ng Vi+t 
Nam 2012), nh7ng n;i dung công !oàn c1n l3u K 
!, tham gia b6o v+ ng3Fi lao !;ng, !-ng thFi chia 
sN nh7ng kinh nghi+m th/c t" và gi6i !áp nh7ng 
v3)ng m8c trong quá trình th/c hi+n và áp d#ng 
B; lu?t Lao !;ng.

TS @M Ngân Bình !ã t?p trung vào v* các v2n 
!* g-m: Công !oàn cA s< v)i thCa 3)c lao !;ng 
t?p th,, nh7ng v2n !* tranh ch2p v* h4p !-ng lao 
!;ng, ti*n l3Ang, ch2m dEt h4p !-ng lao !;ng, c8t 
gi6m lao !;ng dôi d3…

TS @M Ngân Bình cLng !3a ra c6nh báo, trong 
thFi gian t)i v2n !* tranh ch2p lao !;ng sH diSn 
bi"n r2t phEc t9p. Theo !ó, !ã xu2t hi+n m;t s( 

v0n phòng lu?t, lu?t s3 chuyên “kK k"t h4p !-ng” 
v)i ng3Fi lao !;ng hòng kh<i ki+n doanh nghi+p. 
Trong !ó, sUn sàng 0n chia ti*n th8ng ki+n và không 
ch2p nh?n hòa gi6i. Khi ng3Fi lao !;ng 'y quy*n 
cho các v0n phòng, lu?t s3 này thì doanh nghi+p sH 
g5p r8c r(i trong tranh t#ng trong thFi gian dài (ít 
nh2t là 6 tháng k, t= khi kh<i ki+n) và có nguy cA 
thi+t h9i l)n v* tài chính cLng nh3 m2t uy tín trên 
th3Ang tr3Fng.

Do !ó, cán b; công !oàn có vai trò c/c kG quan 
tr&ng, c1n th3Fng xuyên n8m b8t tâm t3, nguy+n 
v&ng c'a ng3Fi lao !;ng. Ngay khi xu2t hi+n tranh 
ch2p, cán b; công !oàn c1n ph6i sát cánh, t3 v2n 
cho ng3Fi lao !;ng cLng nh3 ng3Fi sD d#ng lao 
!;ng xD lK !úng lu?t, h4p lK h4p tình, tuy+t !(i 
tránh ki+n t#ng kéo dài cLng nh3 !, !(i t34ng có 
m3u !- tr#c l4i có cA h;i l4i d#ng./.

1�7���7�&

'9ng chí Nguy@n M(nh Kha t>ng hoa chúc m%ng
TS '3 Ngân Bình nhân Ngày Nhà giáo Vi)t Nam 20/11

Các "(i bi1u PVCFC tham d0 t#p huBn khu v0c Tây Nam B/ ch:p 7nh l+u ni)m
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Tham d/ ch3Ang trình có !-ng chí HuGnh 
V0n Tr&ng - UVBCH @6ng b;, Tr3<ng phòng 
TCNS; !-ng chí Võ V0n Châu - UVBCH @6ng 

b;, Bí th3 @oàn Thanh niên; !-ng chí Nghiêm Th% 
Hoàng H6i - Tr3<ng ban N7 công; cùng !;i ngL 
cán b; ch' ch(t c'a @oàn Thanh niên và Ban N7 
công các !An v% tr/c thu;c Vietsovpetro.

Ch3Ang trình !ã t: chEc cho các thành viên 
!"n Sok Bom Bo và th0m quan khu b6o t-n v0n 
hóa dân t;c S’Tiêng v)i r2t nhi*u các di v?t thFi 
kháng chi"n !, l9i. @-ng thFi, @oàn !ã !"n làm lS 
dâng hoa, th8p h3Ang t3<ng ni+m các Anh hùng 
li+t s. t9i Ngh.a trang li+t s. huy+n Bù @0ng, tInh Bình 
Ph3)c. Bên c9nh !ó, @oàn !ã t: chEc các ho9t 
!;ng an sinh xã h;i t9i Tr3Fng Ti,u h&c Ngô Gia T/, 
xã @8k Môi, huy+n @8k Song, tInh @8k Nông: t5ng 
cho tr3Fng 2 máy l&c n3)c, 35 su2t h&c b:ng cho 
các em ng3Fi !-ng bào dân t;c có hoàn c6nh khó 
kh0n v34t khó h&c giCi, cùng bánh kQo cho các em 
h&c sinh c'a tr3Fng v)i t:ng giá tr% quà t5ng là 33 
tri+u !-ng.

Cùng v)i các ho9t !;ng v* ngu-n và k"t h4p 
an sinh xã h;i là ch3Ang trình t?p hu2n v)i chuyên 

!* “Wng d#ng công ngh+ 4.0 nâng cao hi+u qu6 
công vi+c”, cùng v)i t?p hu2n kP n0ng làm vi+c 
nhóm, g8n k"t sEc m9nh t?p th, v)i ch' !* “V34t 
gian nan, !?p tan thách thEc” nhOm cung c2p và 
h3)ng dJn cách sD d#ng hi+u qu6 nh7ng ti+n ích 
c'a công c# Eng d#ng và m9ng xã h;i hi+n nay 
!, gDi mail, cách ghi chú nh8c l%ch, lên k" ho9ch, 
h&p tr/c tuy"n, l3u tr7 & chia sN thông tin d7 li+u. 
Ch3Ang trình !ã k"t thúc thành công t(t !Qp, t9o 
thêm s/ !oàn k"t g8n bó, giao l3u h&c hCi gi7a cán 
b; n7 công và !oàn viên thanh niên t9i các !An 
v%, qua !ó giúp các thành viên tham gia !34c !ào 
t9o, trau d-i các kP n0ng, ki"n thEc !, nâng cao 
hi+u qu6 cho công vi+c, cLng nh3 kinh nghi+m !, 
t: chEc các ho9t !;ng thi"t th/c c'a !An v% mình 
trong thFi gian t)i./.

H.T

+˻1*�7+˗0
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H1?ng t?i chào m.ng kM ni(m 59 n#m 
Ngày TruyBn th4ng ngành D!u khí (27/11/1961 
- 27/11/2020), &18c s$ &)ng N c+a @"ng +y và 
lãnh &=o Vietsovpetro, Ban Ch/p hành @oàn 
Thanh niên và Ban N< công Vietsovpetro ph4i 
h8p tC chIc ch17ng trình t-p hu/n, k't h8p vB 
ngu)n và các ho=t &*ng an sinh xã h*i t. ngày 
6 &'n 8/11/2020 t=i Bình Ph1?c và @;k Nông. 

'oàn ch:p hình l+u ni)m t(i khu b7o t9n v2n hóa dân t/c 
S’Tiêng Sok Bom Bo

T< ch!c các ho(t "/ng an sinh xã h/i t(i Tr+,ng Ti1u hLc
Ngô Gia T0, xã 'Ck Môi, huy)n 'Ck Song, tDnh 'Ck Nông

Tham d/ bu:i lS có !-ng chí NguySn M9nh 
Kha - Phó Ch' t%ch Công !oàn D1u khí 
Vi+t Nam; !-ng chí VL Th% Thu H3Ang - Bí 

th3 @oàn Thanh niên T?p !oàn, Phó Tr3<ng ban 
Truy*n thông và V0n hóa Doanh nghi+p T?p !oàn; 
!9i di+n lãnh !9o Ban Ch" bi"n D1u khí T?p !oàn; 
!-ng chí Tr1n Huy Th3 - Bí th3 @6ng 'y, T:ng Giám 
!(c Công ty; !-ng chí Ph9m Kh8c Toàn - Phó T:ng 
Giám !(c, Ch' t%ch Công !oàn Công ty cùng toàn 
th, CBCNV Công ty. 

Phát !;ng phong trào thi !ua, !-ng chí Ph9m 
Kh8c Toàn kêu g&i toàn th, ng3Fi lao !;ng 
VNPOLY !oàn k"t, chung sEc !-ng lòng, t=ng 
b3)c cùng !(i tác là T?p !oàn Shinkong Synthetic 
Fibers - @ài Loan (SSFC) nâng công su2t máy lên 15 
dây chuy*n s6n xu2t s4i DTY trong thFi gian t)i và 
ti"n t)i v?n hành l9i toàn b; x3<ng Fila trong n0m 
2021 an toàn, hi+u qu6.

Phát bi,u chI !9o phong trào, !-ng chí Tr1n Huy 
Th3 nh2n m9nh: “Chúng ta c1n ph6i quy"t !oán, 
dám làm và không s4 th2t b9i. Cùng v)i !ó ph6i 
nêu cao tinh th1n !oàn k"t, không chI trong n;i 
b; Công ty mà ph6i cùng !(i tác t9o thành kh(i 
!oàn k"t l)n, ph(i h4p ch5t chH, chuyên nghi+p 
!, !9t hi+u qu6 h4p tác cao nh2t. VNPOLY !ã xây 
d/ng n*n t6ng v0n hóa doanh nghi+p, k> lu?t, k> 
c3Ang, !ã có chuBn m/c chung, chúng ta c1n phát 
huy hAn n7a !, hoàn thi+n v0n hóa doanh nghi+p 
Công ty. T= !ó, xây d/ng !34c t?p th, VNPOLY 

v7ng m9nh, !9t !34c m#c tiêu l)n !* ra”.
Chia sN, !;ng viên ng3Fi lao !;ng VNPOLY, 

!-ng chí NguySn M9nh Kha, Phó Ch' t%ch Công 
!oàn D1u khí Vi+t Nam phát bi,u: “Có câu nói: 
“B9n không th, thay !:i h3)ng gió nh3ng có th, 
!i*u chInh cánh bu-m”. Công !oàn D1u khí Vi+t 
Nam !ánh giá cao tinh th1n v34t khó c'a !;i ngL 
ng3Fi lao !;ng VNPOLY, trong khó kh0n !ã có 
h3)ng !i, cách làm m)i và !ã có nh7ng chuy,n 
bi"n tích c/c”.

@-ng chí NguySn M9nh Kha m;t l1n n7a kh$ng 
!%nh: “Công !oàn D1u khí Vi+t Nam luôn !-ng hành 
cùng ng3Fi lao !;ng VNPOLY trong m&i hoàn c6nh 
và r2t kG v&ng vào phong trào thi !ua này. @ây ti"p 
t#c là !;ng l/c cho nh7ng b3)c !i !úng ti"p theo 
c'a VNPOLY, t9o thu nh?p :n !%nh, nâng cao !Fi 
s(ng ng3Fi lao !;ng”.

Ph1n cu(i lS phát !;ng, !9i di+n ban lãnh !9o 
và các phòng, b; ph?n c'a Công ty !ã cùng kK 
giao 3)c thi !ua th, hi+n quy"t tâm th/c hi+n 
thành công phong trào thi !ua: “V?n hành an toàn, 
hi+u qu6 x3<ng Fila n0m 2020 và ti"p t#c h4p tác 
v)i SSFC m< r;ng s6n xu2t trong tháng 1/2021”./.

T.M

75ˏ1�0,˩1
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Ngày 16/11/2020, Công ty CC ph!n Hóa 
d!u và X7 s8i Vi(t Nam (VNPOLY) &ã tC chIc 
LK phát &*ng phong trào thi &ua “V-n hành an 
toàn, hi(u qu" x1Eng Fila n#m 2020 và ti'p 
tGc h8p tác v?i SFFC mE r*ng s"n xu/t trong 
tháng 1/2021”.

Lãnh "(o C' DKVN, T#p "oàn, VNPOLY cùng chuyên gia
k? thu#t c6a SSFC t(i L@ phát "/ng thi "ua
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Công &oàn PV GAS
Trong nDa !1u nhi+m kG 2017 - 2022, các c2p 

công !oàn trong PV GAS !ã nM l/c trên các m5t 
công tác và cA b6n hoàn thành m#c tiêu, nhi+m 
v# mà Ngh% quy"t @9i h;i Công !oàn T:ng công 
ty l1n thE III, nhi+m kG 2017 - 2022 !* ra. Giai !o9n 
2017 - 2020, có 454 sáng ki"n !34c áp d#ng vào 
th/c t" v)i giá tr% làm l4i hAn 1.200 t> !-ng. Công 
!oàn tích c/c tham gia xây d/ng v0n hóa doanh 
nghi+p PV GAS; ph(i h4p v)i chính quy*n và các 
t: chEc !oàn th, khác c6i thi+n !i*u ki+n và môi 
tr3Fng làm vi+c, ch0m lo và duy trì :n !%nh nhi*u 
ch" !; chính sách có l4i cho NL@; th/c hi+n t(t quy 

75��0<��7˽1*�+̋3�
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V.a qua, các công &oàn tr$c thu*c 
Công &oàn D!u khí Vi(t Nam &ã tC 
chIc H*i ngh5 s7 k't gi<a nhi(m kO. 
@ây là d5p quan tr6ng &% các công &oàn 
tCng k't nh<ng thành t$u &ã &=t &18c 
trong n>a ch0ng &12ng &ã qua, c9ng 
là d5p &% rút ra nh<ng kinh nghi(m và 
có ph17ng h1?ng trong tC chIc các 
ho=t &*ng công &oàn trên n>a ch0ng 
&12ng t?i.

Ch6 t5ch C' DKVN Nghiêm Thùy Lan trao t>ng C, thi "ua xuBt sCc c6a C' DKVN cho Công "oàn PV GAS

Khen th+Jng các cán b/ công "oàn xuBt sCc

ch" dân ch' < cA s<, !;ng viên và t9o !i*u ki+n !, 
NL@ h&c t?p, nâng cao trình !;; t: chEc nhi*u ho9t 
!;ng, t9o sân chAi b: ích cho NL@ rèn luy+n, t0ng 
c3Fng !oàn k"t, h4p tác trong công vi+c; t: chEc 
thành công H;i ngh% NL@ hOng n0m; tham gia xây 
d/ng và giám sát th/c hi+n các ch" !; chính sách 
liên quan !"n NL@, k%p thFi th0m hCi, !;ng viên, hM 
tr4 cho NL@ có hoàn c6nh khó kh0n, b% b+nh hi,m 
nghèo, cán b; h3u trí khó kh0n… và tích c/c tham 
gia th/c hi+n công tác ASXH, lan tCa nét v0n hóa 
t(t !Qp c'a PV GAS.

V)i nM l/c !ó, liên t#c t= 2017 - 2019, Công !oàn 
PV GAS !*u vinh d/ !34c T:ng Liên !oàn Lao 
!;ng Vi+t Nam t5ng cF Thi !ua xu2t s8c toàn di+n 
trong phong trào CNL@ và ho9t !;ng công !oàn; 
xây d/ng t?p th, NL@ !oàn k"t, h0ng hái thi !ua 
lao !;ng s6n xu2t, tích c/c !óng góp vào thành 
tích chung, TCT liên t#c nhi*u n0m li*n hoàn thành 
v34t mEc k" ho9ch SXKD !34c giao.

Trong nDa cu(i nhi+m kG 2020 - 2022, xác !%nh 
!ây là giai !o9n b6n l*, PV GAS ti"p t#c !(i m5t v)i 
nhi*u khó kh0n, thách thEc do giá d1u gi6m sâu và 
d%ch b+nh Covid-19, các ngu-n khí trong n3)c !ang 

suy gi6m nhanh, bu;c ph6i huy !;ng nhi*u hAn 
ngu-n khí giá cao; s/ c9nh tranh ngày càng gay 
g8t trên th% tr3Fng… BCH Công !oàn PV GAS !%nh 
h3)ng sH quán tri+t và th/c hi+n nghiêm chInh s/ 
lãnh !9o, chI !9o c'a @6ng 'y và Công !oàn c2p 
trên, ph(i h4p tri,n khai các ho9t !;ng vì m#c tiêu 
chung: Hoàn thành các chI tiêu k" ho9ch s6n xu2t 
kinh doanh, !6m b6o vi+c làm và thu nh?p, nâng 
cao !Fi s(ng v?t ch2t và tinh th1n cho NL@.

CLng trong d%p này, Công !oàn D1u khí Vi+t 
Nam !ã t5ng CF Thi !ua xu2t s8c cho Công !oàn 
PV GAS; t5ng BOng khen cho 4 công !oàn cA s< 
tiêu bi,u xu2t s8c c'a Công ty Ch" bi"n Khí VLng 
Tàu, Công ty V?n chuy,n Khí @ông Nam b;, Công 
ty Khí Cà Mau, Công ty @3Fng (ng khí Nam Côn 
SAn; khen th3<ng 19 cá nhân là cán b; công !oàn 
tiêu bi,u c2p ngành giai !o9n 2017 - 2020. 10 t?p 
th, công !oàn tiêu bi,u xu2t s8c và 25 cá nhân là 
cán b; công !oàn tiêu bi,u giai !o9n 2017 - 2020 
nh?n khen th3<ng c2p Công !oàn TCT.

Công !oàn PV GAS cLng !ã trao khen th3<ng 
cho các t?p th, !ã có thành tích trong phong trào 
thi !ua tri,n khai các d/ án tr&ng !i,m; ph(i h4p 
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th/c hi+n ki,m soát, k%p thFi tháo gR khó kh0n, 
!6m b6o các d/ án tr&ng !i,m !9t k"t qu6 cao 
v* ti"n !; và ch2t l34ng t9i D/ án Nam Côn SAn 2 
!i*u chInh, D/ án Sao Vàng - @9i Nguy+t và D/ án 
LNG 1 tri+u t2n t9i Th% V6i.

Công &oàn PVI 
H;i ngh% sA k"t gi7a nhi+m kG Công !oàn PVI 

!ã t:ng k"t k"t qu6 ho9t !;ng Công !oàn PVI nDa 
nhi+m kG 2018 - 2023 và xây d/ng m#c tiêu, ph3Ang 
h3)ng nhi+m v# nDa cu(i nhi+m kG 2018 - 2023; 
tham lu?n c'a 9 !An v% !óng góp K ki"n b: sung vào 
báo cáo !, làm rõ thêm m;t s( n;i dung tình hình 
ch0m lo b6o v+ quy*n l4i h4p pháp và chính !áng 
c'a ng3Fi lao !;ng; vi+c giám sát th/c hi+n các quy 
ch" làm vi+c, ti*n l3Ang, th3<ng; vi+c th/c hi+n thCa 
3)c lao !;ng t?p th, và m;t s( ch" !; b6o hi,m y 
t", b6o hi,m xã h;i và các ho9t !;ng !Fi s(ng tinh 
th1n cho cán b;, nhân viên… và !* xu2t v* ph3Ang 
thEc ho9t !;ng công !oàn trong tình hình m)i phù 
h4p v)i th/c tiSn c'a t=ng !An v%.

T9i h;i ngh%, !-ng chí Nghiêm Thùy Lan, Ch' t%ch 
Công !oàn D1u khí Vi+t Nam !ã !ánh giá nh7ng 

k"t qu6 !ã làm t(t c'a Công !oàn PVI trong nDa 
nhi+m kG qua và g4i K m;t s( nhi+m v# c2p bách 
!, kh8c ph#c khó kh0n trong mùa d%ch Covid-19, 
giá d1u s#t gi6m, bão l#t !ang gây nhi*u thi+t h9i 
v* tài s6n, sEc khCe, vi+c làm, thu nh?p c'a ng3Fi 
dân nói chung và cán b;, nhân viên ngành D1u khí 
nói riêng, trong !ó có PVI. @, !;ng viên các t?p 
th,, cá nhân có thành tích t(t trong thFi gian qua 
và khích l+ tinh th1n thi !ua, ph2n !2u hoàn thành 
xu2t s8c nhi+m v# c'a t: chEc công !oàn giao cho 
Công !oàn PVI giai !o9n nDa cu(i nhi+m kG khóa II, 
!-ng chí Nghiêm Thùy Lan !ã trao cF, BOng khen 
cho 3 t?p th, và 8 cá nhân có thành tích tiêu bi,u 
trong công tác công !oàn thFi gian qua.

Công &oàn BIENDONG POC
Giai !o9n 2017 - 2020, ho9t !;ng công !oàn 

diSn ra trong b(i c6nh BIENDONG POC !(i m5t 
v)i nhi*u khó kh0n do giá d1u suy gi6m sâu và kéo 
dài, tình hình d%ch b+nh Covid-19 diSn bi"n phEc 
t9p cLng nh3 nh7ng b2t :n v* an ninh hàng h6i 
trên bi,n @ông. Song, !34c s/ quan tâm chI !9o 
sát sao c'a C@ DKVN, s/ lãnh !9o tr/c ti"p c'a 

Phó Ch6 t5ch C' DKVN Nguy@n M(nh Kha trao c, '.n v5 xuBt sCc trong phong trào CNVC - L'L' và ho(t "/ng công "oàn
nNa nhi)m kH Công "oàn D$u khí Vi)t Nam (2018-2023) cho Công "oàn PVCFC

@6ng 'y và s/ 'ng h; tích c/c c'a ban lãnh !9o 
(BL@) Công ty, !5c bi+t là tinh th1n !oàn k"t, lao 
!;ng sáng t9o c'a toàn th, NL@ BIENDONG POC, 
Công !oàn !ã hoàn thành t(t vai trò c'a t: chEc, 
ph(i h4p v)i chính quy*n t=ng b3)c kh8c ph#c 
khó kh0n thách thEc, gi7 v7ng nh%p !; s6n xu2t 
kinh doanh (SXKD), góp ph1n hoàn thành các chI 
tiêu k" ho9ch !* ra.

Báo cáo !ã t:ng k"t nh7ng k"t qu6 c'a Công 
!oàn BIENDONG POC trong giai !o9n 2017 - 2020 
trên các m5t ho9t !;ng nh3 !9i di+n, b6o v+ quy*n 
l4i h4p pháp c'a !oàn viên và ng3Fi lao !;ng, xây 
d/ng m(i quan h+ lao !;ng hài hòa, :n !%nh trong 
doanh nghi+p… Trên cA s< chi"n l34c phát tri,n 
c'a BIENDONG POC và d/ báo tình hình t= nay 
!"n n0m 2022, báo cáo !ã !3a ra ph3Ang h3)ng, 
nhi+m v# và gi6i pháp trong nDa cu(i nhi+m kG 
2017 - 2022 cho ho9t !;ng c'a Công !oàn Công ty.

TS  Ngô H7u H6i - Bí th3 @6ng 'y, T:ng Giám 
!(c Công ty nh2n m9nh, trong thFi gian t)i, 
BIENDONG POC sH ti"p t#c !(i m5t v)i nhi*u khó 
kh0n, thách thEc, tuy nhiên, @6ng 'y và chính quy*n 
sH ti"p t#c ph(i h4p v)i t: chEc công !oàn, th6o 
lu?n và !* ra các gi6i pháp nhOm !6m b6o quy*n 
và l4i ích cho NL@. @-ng chí mong rOng, t: chEc 

công !oàn sH là c1u n(i hi+u qu6 !, tuyên truy*n, 
gi6i thích các ch" !; chính sách mà BIENDONG 
POC áp d#ng !"n t=ng CBNV, qua !ó có s/ chia sN 
và !-ng lòng, góp ph1n vào s/ phát tri,n :n !%nh 
c'a BIENDONG POC.

Phát bi,u chI !9o t9i h;i ngh%, Ch' t%ch C@ 
DKVN Nghiêm Thùy Lan !ã bi,u d3Ang, !ánh giá 
cao các ho9t !;ng c'a ng3Fi lao !;ng qu(c t" 
BIENDONG POC trong giai !o9n v=a qua, !5c bi+t 
là n0m 2020 - m;t n0m !34c xem là khó kh0n nh2t 
c'a ngành D1u khí. Công !oàn BIENDONG POC 
!ã sát cánh v)i chính quy*n, tích c/c tri,n khai 
nhi*u gi6i pháp ch0m lo thi"t th/c !"n ng3Fi lao 
!;ng, qua !ó góp ph1n vào vi+c hoàn thành nhi+m 
v# SXKD c'a !An v%. Trong thFi gian t)i, tr3)c b(i 
c6nh Vi+t Nam gia nh?p sâu r;ng v)i th" gi)i sH 
t9o ra khó kh0n và nh7ng thách thEc m)i !(i v)i 
ho9t !;ng c'a t: chEc công !oàn, !-ng chí !* 
ngh% Công !oàn BIENDONG POC c1n ti"p t#c phát 
huy nh7ng ph3Ang thEc ho9t !;ng công !oàn 
trong thFi !i,m hi+n nay v)i tinh th1n ch' !;ng; 
t?p trung quy ho9ch !;i ngL cán b; công !oàn 
ch' ch(t trong nhi+m kG t)i; xây d/ng v0n hóa d1u 
khí BIENDONG POC, góp ph1n phát huy nh7ng giá 
tr% c(t lõi c'a v0n hóa ngành D1u khí Vi+t Nam. C@ 

Ch6 t5ch C' DKVN Nghiêm Thùy Lan trao BAng khen cho "9ng chí Nguy@n TrLng Nghiêm - Ch6 t5ch Công "oàn BIENDONG POC 
và công "oàn viên Lê Th5 VK Ngân có thành tích xuBt sCc trong phong trào thi "ua lao "/ng gi&i và xây d0ng t< ch!c công "oàn 
vEng m(nh giEa nhi)m kH 2017 - 2022
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DKVN sH luôn !-ng hành, theo sát, t9o m&i !i*u 
ki+n thu?n l4i nh2t !, Công !oàn BIENDONG POC 
ho9t !;ng hi+u qu6 và thi"t th/c, góp ph1n vào s/ 
phát tri,n b*n v7ng c'a BIENDONG POC.

T9i h;i ngh%, !-ng chí Nghiêm Thùy Lan !ã trao 
bOng khen t?p th, cho Công !oàn BIENDONG 
POC và bOng khen cá nhân cho công !oàn viên Lê 
Th% VL Ngân !ã có thành tích xu2t s8c trong phong 
trào thi !ua lao !;ng giCi và xây d/ng t: chEc 
công !oàn v7ng m9nh gi7a nhi+m kG 2017 - 2022. 
Bên c9nh !ó, Công !oàn BIENDONG POC cLng !ã 
trao t5ng gi2y khen cho 3 t?p th, là T: công !oàn 
Phòng V?n hành khai thác kh(i Offshore, Phòng 
Hành chính T: chEc, Phòng Tài chính k" toán và 
15 !oàn viên !ã có thành tích xu2t s8c trong ho9t 
!;ng công !oàn nDa !1u nhi+m kG 2017 - 2022.

Công &oàn K-N 
Công !oàn Công ty V?n chuy,n khí @ông 

Nam B; (K@N) trong nDa nhi+m kG 2017 - 2020 
!ã không ng=ng !:i m)i, s8p x"p l9i b; máy t: 
chEc, nhân s/, cA c2u t= Ban Ch2p hành Công 
!oàn !"n các t: công !oàn m;t cách h4p lK nh2t 
nhOm t0ng c3Fng hi+u qu6 ho9t !;ng; t: chEc 
th/c hi+n t(t các phong trào thi !ua, góp ph1n 
hoàn thành nhi+m v# SXKD hOng n0m, !5c bi+t là 
trong các !4t thi !ua d=ng khí, tri,n khai các d/ 
án quan tr&ng nh3 d/ án HR-TB, NCS2-G@2... Các 
phong trào sáng ki"n c6i ti"n, th/c hành t(t 5S, 
phong trào Xanh - S9ch - @Qp, !6m b6o ATVSL@, 
m9ng l3)i ATVSV ho9t !;ng hi+u qu6 !ã và !ang 
phát huy vai trò tích c/c; chú tr&ng nâng cao công 
tác ti"t gi6m chi phí, th/c hành ti"t ki+m trong 
m&i ho9t !;ng c'a Công ty. Ngoài ra, Công !oàn 
còn t0ng c3Fng t: chEc các phong trào v0n ngh+, 
th, thao, giao l3u, t&a !àm… nhOm nâng cao sEc 
khCe và !Fi s(ng v0n hóa, tinh th1n cho ng3Fi lao 
!;ng (NL@).

Giai !o9n 2017 - 2020, K@N có 68 sáng ki"n, 
trong !ó nhi*u sáng ki"n có giá tr% cao (lo9i A) !34c 
T?p !oàn D1u khí Vi+t Nam và PV GAS bi,u d3Ang, 
khen th3<ng. T:ng giá tr% làm l4i t= các sáng ki"n 
là 162 t> !-ng. Bên c9nh !ó, hOng n0m, K@N !*u 
ban hành ChI th% v* vi+c “xây d/ng k" ho9ch và 
gi6i pháp th/c hi+n ti"t gi6m chi phí”. Giai !o9n 

2017 - 2019, t:ng giá tr% ti"t gi6m chi phí !9t hAn 
187 t> !-ng.

Nhân d%p h;i ngh%, Công !oàn PV GAS !ã t5ng 
gi2y khen cho t?p th, Công !oàn K@N vì thành 
tích xu2t s8c trong giai !o9n 2017 - 2020 và Công 
!oàn K@N cLng khen th3<ng cho 15 cán b;, công 
!oàn viên xu2t s8c nDa nhi+m kG qua.

Công &oàn PVCFC
Có th, nói rOng, ho9t !;ng công !oàn t9i 

PVCFC th?t s/ n:i tr;i, không !An thu1n chI t?p 
trung ch0m lo cho ng3Fi lao !;ng t= !Fi s(ng 
v?t ch2t !"n tinh th1n, b6o v+ quy*n l4i, !6m b6o 
trách nhi+m. Công !oàn Công ty !ã nâng vai trò 
lên t1m cao m)i, tr< thành t: chEc !1y c6m hEng, 
truy*n “lDa” và n0ng l34ng tích c/c vào !;i ngL. 
MMi công !oàn viên (C@V) PVCFC th/c s/ là m;t 
ng&n !u(c c'a !am mê sáng t9o, phát tri,n b6n 
thân và c(ng hi"n t: chEc.

Công !oàn PVCFC !5c bi+t !By m9nh phong 
trào rèn luy+n, thi !ua, chú tr&ng !Fi s(ng tinh th1n, 
phát huy vai trò cá nhân trong m(i t3Ang quan 
t?p th,. Trong !ó, !(i tho9i có ch' !* là m;t trong 
nh7ng ho9t !;ng m)i thu hút và lan tCa giá tr% tích 
c/c. Cùng v)i !ó, mMi t: công !oàn !*u duy trì 
các hình thEc khác nh3 t3Ang thân giúp !R !-ng 
nghi+p khó kh0n, b+nh t?t; san sN nhau ni*m vui 
ngày T"t hay nh7ng b7a 0n ch2t l34ng hAn…

Công !oàn luôn là t: chEc vì ng3Fi lao !;ng, 
nói lên ti"ng nói ng3Fi lao !;ng. @-ng thFi nâng 
cao hAn n7a b6n l.nh chính tr%, chuyên môn trong 
t=ng C@V. K%p thFi khen th3<ng, luôn l8ng nghe và 
gi6i !áp, hài hòa m(i t3Ang quan quy*n l4i - ngh.a 
v# gi7a doanh nghi+p và ng3Fi lao !;ng. Thúc !By 
C@V n0ng n: c(ng hi"n cùng t: chEc hoàn thành 
m#c tiêu chung.

Bên c9nh !ó, Công !oàn PVCFC ti"p t#c phát 
tri,n các ho9t !;ng rèn luy+n th, ch2t, nâng cao 
!Fi s(ng tinh th1n, !oàn k"t san sN !, gi7 v7ng sEc 
m9nh t?p th,; tích c/c ph(i h4p v)i các t: chEc 
!oàn th, !%a ph3Ang, ban ngành th/c hi+n trách 
nhi+m v)i c;ng !-ng, chung tay xây d/ng quê 
h3Ang ngày thêm giàu !Qp, nhân v0n, ngh.a tình.

H;i ngh% sA k"t gi7a nhi+m kG không chI nhìn 
l9i ch5ng !3Fng !ã qua mà mMi công !oàn viên 

!*u góp ti"ng nói cho nh7ng 
nhi+m v# c# th, trong thFi 
gian còn l9i. @ó là mMi công 
!oàn viên không ng9i xông 
pha, !* xu2t K t3<ng m)i, 
tích c/c, trách nhi+m trong 
công tác phong trào, mMi cá 
nhân sH ph6i có trách nhi+m, 
ngh.a v# !óng góp chuyên 
môn cho t: chEc, giúp 
PVCFC gi7 v7ng nét v0n hóa 
t?p th, truy*n th(ng hoàn 
thành xu2t s8c nhi+m v# s6n 
xu2t kinh doanh !34c giao, 
!-ng thFi mang nét riêng 
c'a t3 duy làm m)i mMi ngày 
t9i PVCFC.

V)i nh7ng thành tích !ó, 
Công !oàn PVCFC xu2t s8c 
nh?n cF thi !ua c'a Công !oàn D1u khí Vi+t Nam. 
Ngoài ra, các cá nhân !ã có !óng góp tích c/c cho 
ho9t !;ng công !oàn nDa nhi+m kG qua cLng !ã 
vinh d/ nh?n bOng khen c'a T?p !oàn, công ty.

Công &oàn PVU
Trong nDa !1u nhi+m kG 2017 - 2022, Công !oàn 

Tr3Fng @9i h&c D1u khí Vi+t Nam (PVU) !ã !9t 
!34c m;t s( k"t qu6 nh2t !%nh, góp ph1n cùng 
toàn th, CBNV-NL@ v34t qua m&i khó kh0n, thD 
thách !, hoàn thành t(t nhi+m v# !34c giao, v)i 
vi+c th/c hi+n t(t các chEc n0ng, các nhi+m v# 
tr&ng tâm v* !9i di+n, b6o v+ quy*n, l4i ích h4p 
pháp, chính !áng c'a ng3Fi lao !;ng thông qua 
vi+c !óng góp K ki"n, tham gia so9n th6o, !* xu2t 
và gi6i quy"t các v2n !* v* ch" !;, chính sách !(i 
v)i ng3Fi lao !;ng; v* công tác gi6ng d9y, nghiên 
cEu khoa h&c c'a nhà tr3Fng; vai trò c'a ng3Fi 
cán b; công !oàn trong các công tác phong trào.

CLng t9i h;i ngh%, !-ng chí @M Ng&c V.nh, 
UVBCH, !ã !9t 100% phi"u !-ng K, tín nhi+m chEc 
danh Phó Ch' t%ch Công !oàn nhi+m kG 2017 - 2022.

Phát bi,u chI !9o t9i h;i ngh%, Phó Ch' t%ch C@ 
DKVN VL Anh Tu2n !ã bi,u d3Ang, ghi nh?n k"t 
qu6 !9t !34c trong nDa nhi+m kG qua c'a Công 
!oàn PVU, Công !oàn !ã !-ng hành và sN chia 

v)i chính quy*n, qua !ó góp ph1n vào vi+c hoàn 
thành nhi+m v# !ào t9o, nghiên cEu khoa h&c c'a 
nhà tr3Fng. Trong thFi gian t)i, nhà tr3Fng có 
th, g5p nhi*u khó kh0n và nh7ng thách thEc m)i 
!(i v)i ho9t !;ng c'a t: chEc công !oàn, !-ng 
chí  VL Anh Tu2n !* ngh% Công !oàn PVU c1n ti"p 
t#c phát huy nh7ng ph3Ang thEc ho9t !;ng công 
!oàn trong thFi !i,m hi+n nay v)i tinh th1n ch' 
!;ng; t?p trung xây d/ng quy ho9ch !;i ngL cán 
b; công !oàn ch' ch(t trong nhi+m kG t)i; ph(i 
h4p v)i lãnh !9o chuyên môn !, ch0m lo, b6o v+ 
quy*n và l4i ích h4p pháp, chính !áng c'a !oàn 
viên, !By m9nh v0n hóa doanh nghi+p, th/c hi+n 
!* án “Tái t9o V0n hóa Petrovietnam”. C@ DKVN 
sH luôn !-ng hành, theo sát, t9o m&i !i*u ki+n 
thu?n l4i nh2t !, Công !oàn PVU ho9t !;ng hi+u 
qu6, thi"t th/c nh2t, h3)ng v* ng3Fi lao !;ng !, 
hoàn thành t(t nhi+m v#, góp ph1n vào s/ phát 
tri,n b*n v7ng c'a PVU.

Nhân d%p này, !, ghi nh?n nh7ng !óng góp !(i 
v)i công tác công !oàn trong nDa nhi+m kG 2017 - 
2022, C@ DKVN và Công !oàn PVU !ã t5ng bOng 
khen, gi2y khen cho các t?p th, và cá nhân có 
thành tích xu2t s8c trong ho9t !;ng công !oàn./.

T.M

'9ng chí VK Anh TuBn và "9ng chí Phan Minh Qu-c Bình trao bAng khen c6a C' DKVN 
cho t#p th1 và cá nhân xuBt sCc trong phong trào thi "ua và xây d0ng t< ch!c Công "oàn 
PVU vEng m(nh nhi)m kH 2017-2022
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Tham gia @oàn có Ch' nhi+m V0n phòng Qu(c 
h;i NguySn H9nh Phúc; Tr3<ng ban Dân 
nguy+n thu;c UBTV Qu(c h;i D3Ang Thanh 

Bình; các !-ng chí lãnh !9o thu;c V0n phòng Qu(c 
h;i. Lãnh !9o tInh Cà Mau cùng tham d/ có Bí th3 
TInh 'y NguySn Ti"n H6i.

V* phía T?p !oàn D1u khí 
Vi+t Nam (Petrovietnam) có 
T:ng giám !(c Lê M9nh Hùng 
cùng !9i di+n lãnh !9o các Ban 
chuyên môn/V0n phòng T?p 
!oàn. V* phía các !An v% thành 
viên Petrovietnam có lãnh !9o 
các !An v% PV GAS, PV Power, 
PVCFC, lãnh !9o C#m Khí - @i+n 
- @9m Cà Mau.

Ch' t%ch Qu(c h;i NguySn Th% Kim Ngân cùng 
!oàn công tác !ã nghe T:ng giám !(c Petrovietnam 
Lê M9nh Hùng báo cáo v* tình hình ho9t !;ng s6n 
xu2t kinh doanh (SXKD) c'a T?p !oàn nói chung và 
các !An v% t9i C#m Khí - @i+n - @9m Cà Mau nói 
riêng trong 10 tháng n0m 2020. Theo !ó, trong b(i 

/��75�&

&�0�.+����ô,�1���ôn0�&j�0$8�/j
+�1+�0s8�&�$�3(7529,(71$0

Trong nh<ng ngày cu4i tháng 11/2020, @oàn công tác 
Trung 17ng do Hy viên B* Chính tr5, Ch+ t5ch Qu4c h*i NguyKn 
Th5 Kim Ngân dFn &!u &ã &'n làm vi(c t=i m*t s4 tJnh miBn Tây 
Nam b*. @oàn c9ng &'n d$ lK khánh thành Tr12ng MFu giáo 
S7n Ca, công trình c!u giao thông liên /p Cái Rô - H8p Tác (Cà 
Mau); th#m và t0ng quà các tr12ng h6c và &5a ph17ng còn 
g0p nhiBu khó kh#n, làm vi(c v?i các &7n v5 ngành D!u khí t=i 
CGm Công nghi(p Khí - @i(n - @=m Cà Mau.

Ch6 t5ch Qu-c h/i Nguy@n Th5 Kim Ngân th2m, làm vi)c và t>ng quà cho CBCNV t(i Nhà máy '(m Cà Mau

c6nh c/c kG khó kh0n do “kh'ng ho6ng kép” c'a 
d%ch b+nh và giá d1u suy gi6m, nh3ng v)i s/ chI 
!9o quy"t li+t, hM tr4 c'a các c2p lãnh !9o, cùng s/ 
nM l/c, kiên trì tri,n khai !-ng b; các gói gi6i pháp 
Eng phó trong toàn T?p !oàn, ho9t !;ng SXKD c'a 
toàn T?p !oàn trong 10 tháng n0m 2020 ti"p t#c 
!34c duy trì :n !%nh, t(i 3u hi+u qu6 trong các m5t 
ho9t !;ng.

HOng n0m, C#m Khí - @i+n - @9m Cà Mau !óng 
góp vào ngân sách tInh kho6ng 1.400 t> !-ng. Và 
tính !"n nay, các doanh nghi+p d1u khí trong C#m 
!ã !óng góp hAn 200 t> !-ng cho ho9t !;ng an 
sinh xã h;i trên !%a bàn tInh Cà Mau.

@(i v)i C#m Khí - @i+n - @9m Cà Mau, Ch' t%ch 
Qu(c h;i kh$ng !%nh !ây là thành công, là “hình 
mJu” c'a Petrovietnam. Ngoài !óng góp l)n vào 
ngân sách và ho9t !;ng an sinh xã h;i c'a tInh 
hOng n0m, C#m còn góp ph1n quan tr&ng nâng 
cao t> tr&ng công nghi+p trong cA c2u kinh t" c'a 
Cà Mau.

CLng t9i các bu:i làm vi+c, Ch' t%ch Qu(c h;i 
NguySn Th% Kim Ngân luôn th, hi+n s/ quan tâm 
sâu s8c !"n nh7ng v2n !* c'a !2t n3)c nói chung, 
vùng @-ng bOng sông CDu Long (@BSCL) nói riêng, 
!5c bi+t là nh7ng v2n !* v* b6o v+ môi tr3Fng - 
phòng ch(ng thiên tai, phát tri,n y t" giáo d#c và 
giao thông, phát tri,n công nghi+p k"t h4p nông 
nghi+p !, !Fi s(ng ng3Fi dân ngày càng !34c 
nâng cao.

Ch' t%ch Qu(c h;i vui m=ng khi Petrovietnam là 
m;t t2m g3Ang !i,n hình th/c hi+n t(t m#c tiêu kép 
trong ho9t !;ng s6n xu2t kinh doanh và v34t qua 
khó kh0n do !9i d%ch Covid-19 gây ra; !óng góp to 
l)n cho an sinh xã h;i c'a @BSCL cLng nh3 c6 n3)c.

Trong khuôn kh: ch3Ang trình, @oàn công tác !ã 
t)i th0m và t5ng quà cho nhi*u cA s< - !%a ph3Ang 
còn g5p nhi*u khó kh0n và d/ khánh thành các 
công trình c;ng !-ng m)i. T:ng s( ti*n !1u t3 xây 
d/ng Tr3Fng MJu giáo SAn Ca, Tr3Fng Ti,u h&c - 
Trung h&c cA s< Th9nh H3ng và c1u giao thông liên 
2p Cái Rô - H4p tác xã t9i xã Tân H3ng, huy+n Cái 
N3)c, tInh Cà Mau là trên 39 t> !-ng, do Ch' t%ch 
Qu(c h;i NguySn Th% Kim Ngân v?n !;ng tài tr4.

T9i Cà Mau, !-ng chí Lê M9nh Hùng, Phó Bí th3 

@6ng 'y, T:ng giám !(c Petrovietnam và !-ng chí 
D3Ang M9nh SAn, Bí th3 @6ng 'y, T:ng giám !(c 
PV GAS !ã trao t5ng 1 t> !-ng cho tInh Cà Mau 
!, th/c hi+n các ch3Ang trình ASXH và trao 500 
b-n chEa n3)c s9ch phòng ch(ng ng?p m5n cho 
ng3Fi dân xã Tân H3ng, huy+n Cái N3)c. Công ty 
C: ph1n Phân bón D1u khí Cà Mau trao 150 tri+u 
!-ng cho QuP khuy"n h&c c'a 2 tr3Fng MJu giáo 
SAn Ca và Ti,u h&c - THCS Th9ch H3ng. Nhân d%p 
này, @oàn công tác cLng !ã t)i th0m Tr3Fng Ti,u 
h&c Cái N3)c - công trình do PV GAS tài tr4 2 t> 
!-ng xây d/ng !ã !3a vào ho9t !;ng hi+u qu6.

T9i Sóc Tr0ng, Bí th3 @6ng 'y - T:ng giám !(c 
PV GAS D3Ang M9nh SAn !ã trao 3 t> !-ng 'ng 
h; QuP ASXH c'a Ty ban M5t tr?n T: qu(c tInh 
Sóc Tr0ng./.

L.T

T<ng giám "-c Petrovietnam Lê M(nh Hùng "ã trao t>ng 500 
b9n ch!a n+;c ngLt cùng v;i 1 tF "9ng cho bà con nghèo c6a 
xã Tân H+ng

PV GAS trao t>ng 3 tF "9ng cho Qu? ASXH c6a Oy ban MTTQ 
tDnh Sóc Tr2ng
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Ngày 9/11, !oàn công 
tác c'a C@ DKVN do 
Ch' t%ch Nghiêm Thùy 

Lan dJn !1u !ã t)i th0m hCi 
và t5ng 250 ph1n quà cho bà 
con xã Bình H6i, huy+n Bình 
SAn, tInh Qu6ng Ngãi. Cùng 
ngày, m;t !oàn công tác khác 
c'a C@ DKVN do Phó Ch' t%ch 
NguySn M9nh Kha dJn !1u !ã 
!"n th0m và t5ng 250 ph1n 
quà cho bà con xã Tam Hi+p, 
huy+n Núi Thành, tInh Qu6ng 
Nam. @ây là nh7ng !%a ph3Ang 
b% thi+t h9i n5ng n* do bão s( 

9. MMi ph1n quà C@ DKVN trao 
t5ng bà con bao g-m 1 tri+u 
!-ng ti*n m5t và m;t túi quà 

tr% giá 200 nghìn !-ng.
@-ng chí Nghiêm Thùy Lan, 

Ch' t%ch C@ DKVN cho bi"t: 

7+$1+�+,˧8
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'9ng chí Nghiêm Thùy Lan - Ch6 t5ch C' DKVN và "9ng chí KhuBt Th5 Lê - UV BTV 
C' DKVN, Ch6 t5ch Công "oàn BSR th2m và t>ng quà MG Vi)t Nam Anh hùng

'oàn công tác do Ch6 t5ch C' DKVN Nghiêm Thùy Lan dPn "$u "*n th2m h&i và
h3 tr4 bà con vùng bão ch5u thi)t h(i n>ng t(i tDnh Qu7ng Ngãi

Nh<ng ngày v.a 
qua, &oàn công tác c+a 
Công &oàn D!u khí Vi(t 
Nam (C@ DKVN) &ã &'n 
các tJnh miBn Trung b5 
"nh h1Eng bEi thiên tai 
&% th#m h3i, hA tr8 &)ng 
bào. Vi(c làm &ã phát 
huy tinh th!n t17ng 
thân t17ng ái t4t &Pp 
c+a ng12i Vi(t Nam, 
góp ph!n giúp &)ng bào 
vùng thiên tai b1?c &!u 
v18t qua khó kh#n, s?m 
Cn &5nh cu*c s4ng.

“HM tr4 ng3Fi dân vùng b% 
thiên tai, d%ch b+nh là m;t 
trong nh7ng ho9t !-ng th3Fng 
xuyên c'a C@ DKVN, th, hi+n 
tinh th1n t3Ang thân t3Ang ái, 
phát huy truy*n th(ng t(t !Qp 
c'a ng3Fi Vi+t Nam. @i*u này 
!ã tr< thành nh?n thEc, tình 
c6m và hành !;ng c'a !;i ngL 
ng3Fi lao !;ng D1u khí trong 
nhi*u n0m qua. @5c bi+t, ngay 
c6 trong hoàn c6nh khó kh0n 
nh2t, ng3Fi D1u khí vJn luôn 
phát huy m9nh mH tinh th1n 
nhân ái, trách nhi+m, sN chia v)i 
CNL@, gia !ình CNL@ và ng3Fi 
dân trên m&i mi*n t: qu(c”.

Tr3)c !ó, ngày 15/10, Phó 
Ch' t%ch C@ DKVN NguySn 
M9nh Kha !ã cùng !oàn công 
tác c'a Petrovietnam tr/c ti"p 
!"n 2 tInh Th=a Thiên Hu" và 
Qu6ng Tr%, trao t:ng c;ng 500 
tri+u !-ng cho Ty ban M5t 
tr?n T: qu(c Vi+t Nam c'a 2 
!%a ph3Ang này !, k%p thFi 
chuy,n !"n tay ng3Fi dân 
b% 6nh h3<ng bão lL. Nh7ng 
ngày sau !ó, k" ho9ch 'ng h;, 
trao t5ng các ph1n quà c'a 
ng3Fi lao !;ng D1u khí do C@ 
DKVN hM tr4 !34c tri,n khai 
nhanh chóng.

Ngày 2/11, C@ DKVN !ã tr/c 
ti"p !"n trao quà hM tr4 cho 
!-ng bào b% thi+t h9i do lL l#t 
t9i xã Th9ch Hóa, huy+n Tuyên 
Hóa, tInh Qu6ng Bình. @ây là 
m;t trong nh7ng !%a ph3Ang 
b% thi+t h9i n5ng trong !4t lL 
v=a qua. T9i !ây, C@ DKVN !ã 
trao 250 su2t quà, mMi su2t 1 
tri+u !-ng và 30 chai n3)c l&c 
lo9i 1,5 lít cho ng3Fi dân b% thi+t 

h9i n5ng do lL l#t; !oàn công 
tác cLng !ã tr/c ti"p th0m hCi, 
t5ng quà cho m;t s( gia !ình 
có hoàn c6nh !5c bi+t khó 
kh0n t9i xã. T:ng giá tr% các 
ph1n quà C@ DKVN hM tr4 trên 
!%a bàn xã Th9ch Hóa là 300 
tri+u !-ng.

Ngày 5/11, C@ DKVN ti"p t#c 
trao t5ng 83 su2t quà tr% giá 251 
tri+u !-ng và 714 thùng n3)c 
khoáng tr% giá 50 tri+u !-ng t9i 
huy+n CBm Xuyên, tInh Hà T.nh.

Tính !"n ngày 9/11, t:ng s( 

ti*n, hi+n v?t mà C@ DKVN !ã 
hM tr4 bà con 6 tInh: Hà T.nh, 
Qu6ng Bình, Qu6ng Tr%, Hu", 
Qu6ng Nam, Qu6ng Ngãi là 1,5 
t> !-ng ti*n m5t và 200 tri+u 
ti*n hi+n v?t. Trong !ó, hM tr4 
thông qua UBMTTQVN 2 tInh 
Th=a Thiên Hu" và Qu6ng Tr% 
s( ti*n 500 tri+u !-ng; 1.000 
ph1n quà cho bà con các tInh 
còn l9i, mMi ph1n quà tr% giá 1 
tri+u !-ng và 200 nghìn !-ng 
hi+n v?t./.

T.H

Phó Ch6 t5ch C' DKVN Nguy@n M(nh Kha "(i di)n cho C' DKVN trao 6ng h/ bão l:t 
t(i tDnh Th%a Thiên Hu*

'oàn công tác do Phó Ch6 t5ch C' DKVN Nguy@n M(nh Kha dPn "$u th2m và
trao h3 tr4 cho bà con vùng lK tDnh Qu7ng Bình

+2ˉ7�Ò́1*�&�1*�Ò2�1



5554 &�1*�Ò2�1�'ˏ8�.+��9,˯7�1$0 - 6˹�������www.congdoandaukhi.vn

T%p &oàn D.u khí Vi*t Nam
M3a lL d-n d?p khi"n d6i !2t mi*n Trung ph6i 

oOn mình ch%u nhi*u !au kh:. @-ng c6m v)i nh7ng 
m2t mát c'a !-ng bào mi*n Trung, T?p !oàn D1u 
khí Vi+t Nam (Petrovietnam) là m;t trong nh7ng 
!An v% s)m nh2t t: chEc quyên góp 'ng h;, th0m 
hCi, !;ng viên các tInh g5p thiên tai và !ang ti"p 
t#c !óng góp, hM tr4 r;ng kh8p giúp !-ng bào 
mi*n Trung v34t qua nh7ng !au th3Ang, m2t mát.

Khi cAn bão s( 7 gây h?u qu6 n5ng n*, !, giúp 
!-ng bào mi*n Trung v34t qua khó kh0n, phát huy 
V0n hóa Petrovietnam, t= ngày 15/10/2020, h3<ng 

Eng lFi kêu g&i c'a T:ng giám !(c Lê M9nh Hùng, 
cán b;, ng3Fi lao !;ng D1u khí !ã khBn tr3Ang 
quyên góp, 'ng h; bOng nhi*u hình thEc thi"t th/c. 
@"n nay, h1u h"t các !An v%, t= B8c, Trung, Nam, 
trên kh8p các công trình, công tr3Fng, nhà máy, xí 
nghi+p, ho9t !;ng quyên góp vJn !ang ti"p t#c, 
song song v)i !ó, các ho9t !;ng K ngh.a và sáng 
t9o !ã !34c khBn tr3Ang tri,n khai nhOm Eng 
phó v)i diSn bi"n phEc t9p c'a bão lL mi*n Trung: 
v?n !;ng cán b;, công nhân viên quyên góp m;t 
ngày l3Ang; d=ng hoãn m;t s( ho9t !;ng, s/ ki+n; 
cD các !oàn công tác nhanh chóng !"n v)i các 

1+�0�3+�1*�9,�1

1*+ê$�7�1+�1*Ņ̅,�'ˏ8�.+���
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'oàn công tác Công "oàn C. quan T#p "oàn trào quà h3 tr4 các giáo viên huy)n Th(ch Hà b5 thi)t h(i do m+a lK

Lãnh "(o, cán b/, công nhân viên PV GAS tham gia 6ng h/ miMn Trung. Thùng thi)n nguy)n "+4c ">t t(i Tòa nhà PV GAS
"*n tháng 11/2020

tInh (Qu6ng Bình, Qu6ng Tr%, Th=a Thiên - Hu" và 
Qu6ng Nam, Hà T.nh) k%p thFi trao kinh phí (ti*n 
m5t, s: ti"t ki+m), các nhu y"u phBm (!- 0n, thEc 
u(ng, áo phao, !èn pin, thu(c men, qu1n áo, sách 
v<)… @oàn công tác Công !oàn CA quan T?p !oàn 
D1u khí Vi+t Nam (CA quan T?p !oàn) cLng !ã !"n 
th0m hCi, !;ng viên và t5ng 102 su2t quà (mMi su2t 
tr% giá 1 tri+u !-ng) cho giáo viên các tr3Fng h&c 
b% 6nh h3<ng b<i bão lL t9i huy+n Th9ch Hà, tInh 
Hà T.nh.

T$ng công ty C$ ph.n Khoan và D/ch v0 Khoan 
D.u khí (PV Drilling)

T9i T:ng Công ty C: ph1n Khoan và D%ch v# 
Khoan D1u khí (PV Drilling), toàn th, CBCNV !ã 
quyên góp, 'ng h; !-ng bào các !%a ph3Ang b% 
thi+t h9i do bão lL gây ra v)i t:ng s( ti*n 1 t> !-ng. 
@, k%p thFi chia sN khó kh0n và hM tr4 !-ng bào 
mi*n Trung nhanh chóng kh8c ph#c thi+t h9i do 
m3a lL gây ra, ngay sau khi v?n !;ng !óng góp 
'ng h; c'a toàn th, CBCNV, t= ngày 31/10 !"n 
ngày 2/11/2020, !9i di+n lãnh !9o T:ng công ty và 
Công !oàn PV Drilling !ã có m5t t9i 2 tInh Qu6ng 
Tr%, Th=a Thiên - Hu" !, trao t5ng nh7ng ph1n quà 

thi"t th/c nhOm giúp !R các gia !ình ch%u thi+t h9i 
n5ng n* do l#t bão gây ra. Tr3)c !ó, PV Drilling 
ph(i h4p cùng chính quy*n !%a ph3Ang, thi"t l?p 
danh sách ng3Fi dân khó kh0n cùng nhu c1u th/c 
t" c'a h&, tránh tình tr9ng !- cEu tr4 v=a th=a 
v=a thi"u. @oàn cLng !ã tr/c ti"p !"n th0m hCi, 
!;ng viên !(i v)i các h; gia !ình, cá nhân b% thi+t 
h9i n5ng n*. Ngày 31/10, !oàn !ã trao 400 ph1n 
quà t3Ang !3Ang v)i 200 tri+u !-ng, mMi ph1n 
quà tr% giá 500.000 !-ng t9i 5 xã tInh Qu6ng Tr% 
bao g-m xã Tà Long (100 ph1n), xã Cam Th'y (100 
ph1n), xã H6i Th34ng (100 ph1n) và xã Tri+u Phong 
(100 ph1n). Ngày 1 !"n 2/11, !oàn !ã trao 400 ph1n 
quà, t3Ang !3Ang v)i 200 tri+u !-ng, mMi ph1n 
quà tr% giá 500.000 !-ng t9i 2 xã thu;c tInh Th=a 
Thiên Hu" là Qu6ng Phú (200 ph1n) và Qu6ng Vinh 
(200 ph1n). @ây là các xã !*u b% ng?p n5ng. Bà 
con nAi !ây ph6i s(ng chung v)i lL hAn hai tu1n 
qua. LL ch-ng lL càng khi"n cu;c s(ng c'a h& g5p 
r2t nhi*u khó kh0n, giao thông b% chia c8t. T2t c6 
các ngôi nhà !*u b% ng?p t= 1-2 m hAn 10 ngày 
nay, l3Ang th/c, th/c phBm c9n ki+t. @5c bi+t khu 
v/c xã Tà Long - nAi ng3Fi !-ng bào dân t;c Vân 
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Ki*u sinh s(ng - r2t khó kh0n, xã b% cô l?p hoàn 
toàn. Ngày 14/11, @oàn cEu tr4 PV Drilling có m5t 
t9i Qu6ng Ngãi trao 300 ph1n quà v)i t:ng tr% giá 
150 tri+u !-ng cho ng3Fi dân b% thi+t h9i do bão 
l#t v=a qua.

Ngoài ra, tu:i trN PV Drilling cLng !ã v?n !;ng, 
quyên góp và gDi 13 thùng sách giáo khoa và !- 
dùng h&c t?p t)i các em h&c sinh t9i huy+n L+ 
Th'y, tInh Qu6ng Bình.

T$ng công ty C$ ph.n D/ch v0 K1 thu%t D.u 
khí Vi*t Nam (PTSC)

Ngày 16/10/2020, Công !oàn T:ng công ty C: 
ph1n D%ch v# KP thu?t D1u khí Vi+t Nam (PTSC) 
!ã t: chEc phát !;ng kêu g&i toàn th, CBCNV 
T:ng công ty quyên góp 'ng h; !-ng bào mi*n 
Trung ru;t th%t, trong !ó có ng3Fi lao !;ng c'a 
PTSC và gia !ình, ng3Fi thân. @"n thFi !i,m hi+n 
t9i, t:ng s( ti*n quyên góp 'ng h; !-ng bào mi*n 
Trung !ã lên !"n g1n 1,7 t> !-ng. Trong !ó, PTSC 
và các !An v% thành viên !ã hM tr4 cho 42 ng3Fi 
lao !;ng các !An v% t9i khu v/c mi*n Trung tr/c 
ti"p b% thi+t h9i v)i s( ti*n 5 tri+u !-ng/ng3Fi; hM 
tr4 cho 306 gia !ình ng3Fi lao !;ng (b(/bQ/v4) 
b% thi+t h9i v)i s( ti*n 2 tri+u !-ng/gia !ình; 'ng 
h; thông qua Ty ban MTTQ Vi+t Nam các tInh 

Hà T.nh, Qu6ng Bình, Qu6ng Tr%, Th=a Thiên Hu" 
v)i t:ng s( ti*n 320 tri+u !-ng. Các !An v% thành 
viên, tr/c thu;c T:ng công ty cLng !ã t: chEc các 
!oàn !i hM tr4, 'ng h; tr/c ti"p cho !-ng bào 
mi*n Trung thông qua chính quy*n và các !oàn 
th, t9i các !%a ph3Ang: Qu6ng Bình, Qu6ng Tr%, 
Th=a Thiên Hu" v)i t:ng s( ti*n 550 tri+u !-ng. 
Hi+n t9i, các !An v% thành viên, tr/c thu;c T:ng 
công ty vJn !ang ti"p t#c kêu g&i v?n !;ng quyên 
góp 'ng h; !-ng bào mi*n Trung.

T$ng công ty D.u Vi*t Nam - CTCP (PVOIL)
V)i tinh th1n h3)ng v* !-ng bào mi*n Trung 

thân th3Ang !ang ph6i oOn mình ch(ng ch&i v)i 
lL l#t, ngày 20/10/2020, ban lãnh !9o T:ng công ty 
D1u Vi+t Nam (PVOIL) !ã phát !;ng s/ !óng góp 
c'a cán b;, nhân viên trong toàn h+ th(ng. Tính 
!"n h"t ngày 29/10/2020, t:ng s( ti*n CBNV !óng 
góp !34c là 827 tri+u !-ng. PVOIL cLng trích 200 
tri+u !-ng t= “QuP kh8c ph#c thiên tai, bão l#t”, !, 
'ng h; !-ng bào mi*n Trung kh8c ph#c thi+t h9i 
do lL l#t.

V)i t:ng kinh phí hAn 1 t> !-ng, PVOIL !ã tri,n 
khai th/c hi+n nhi*u ho9t !;ng hM tr4 k%p thFi, 
mang K ngh.a nhân v0n sâu s8c. T= chi*u ngày 23 
!"n 27/10/2020, t9i t2t c6 các CHXD c'a PVOIL 

Bà con xã Qu7ng An, huy)n Qu7ng 'iMn, tDnh Th%a Thiên - Hu* nh#n tBm lòng t% CBCNV BSR

trên tuy"n !3Fng Qu(c l; 1 t= Hà N;i vào !"n TP 
HCM !ã th/c hi+n ch3Ang trình “HM tr4 x0ng d1u 
xe cEu tr4 !-ng bào lL l#t mi*n Trung”. MMi l34t xe 
!34c hM tr4 t(i !a 300 nghìn !-ng ti*n x0ng d1u. 
R2t khBn tr3Ang, nhanh chóng và !An gi6n hóa 
th' t#c, các xe không c1n ph6i chEng minh gi2y tF, 
chI c1n là xe ch< hàng hóa cEu tr4 !-ng bào mi*n 
Trung !*u !34c các CHXD PVOIL !ón ti"p và hM 
tr4 x0ng d1u. Hoàn thành ch3Ang trình, PVOIL !ã 
hM tr4 !34c 1.402 l34t xe, v)i t:ng chi phí hAn 415 
tri+u !-ng. Bên c9nh !ó, các !An v% thành viên c'a 
PVOIL < mi*n Trung nh3 PVOIL Th=a Thiên Hu", 
PVOIL VLng Áng !ã nhanh chóng !3a nh7ng ph1n 
quà là các nhu y"u phBm thi"t y"u, g9o, ti*n m5t… 
!, hM tr4 k%p thFi cho bà con ngay trong thFi gian 
bão lL.

T$ng công ty -i*n l2c D.u khí Vi*t Nam - 
CTCP (PV Power)

PV Power và các !An v% thành viên !ã có các 
ch3Ang trình phát !;ng phong trào t3Ang thân 
t3Ang ái, h3)ng v* mi*n Trung. ChI trong ngày 
21/10, lãnh !9o và CBCNV PV Power !ã quyên 
góp, dành g1n 600 tri+u !-ng !, 'ng h; các !%a 
ph3Ang mi*n Trung kh8c ph#c h?u qu6 thiên tai.

Ngày 29/10, !9i di+n PV Power !ã trao 30 s: 
ti"t ki+m v)i t:ng tr% giá 300 tri+u !-ng cho chính 
quy*n !%a ph3Ang c'a huy+n CBm Xuyên Hà T.nh. 
Nh7ng món quà này sH !34c chính quy*n !%a 
ph3Ang chuy,n t?n tay !"n các h; gia !ình khó 
kh0n, b% thi+t h9i n5ng n* trong !4t m3a lL v=a 
qua. Ngày 31/10, @oàn công tác PV Power !ã trao 
t5ng s( ti*n 150 tri+u !-ng hM tr4 !-ng bào tInh 
Qu6ng Ngãi kh8c ph#c h?u qu6 thiên tai bão lL. 
Các !oàn công tác c'a PV Power sH ti"p t#c t: 
chEc các chuy"n !i !"n v)i nh7ng !%a ph3Ang b% 
6nh h3<ng n5ng n* nh2t !, tr/c ti"p trao nh7ng 
ph1n quà là các s: ti"t ki+m, nhu y"u phBm, thu(c 
men, qu1n áo… cho ng3Fi dân. D/ ki"n t:ng giá 
tr% 'ng h; !-ng bào mi*n Trung !"n t= CBCNV và 
các ngu-n khác c'a PV Power lên !"n 1,5 t> !-ng.

T$ng công ty Phân bón và Hóa ch3t D.u khí - 
CTCP (PVFCCo)

T:ng công ty Phân bón và Hóa ch2t D1u khí 
- CTCP (PVFCCo) cLng !ã t: chEc huy !;ng các 

ngu-n cEu tr4 thông qua th3 kêu g&i CBCNV 
!-ng lòng 'ng h; t(i thi,u 1 ngày l3Ang !, chung 
tay giúp !R nhân dân mi*n Trung. Song song v)i 
vi+c quyên góp, PVFCCo ph(i h4p v)i H;i Ch7 
th?p !C, M5t tr?n T: qu(c và chính quy*n các !%a 
ph3Ang ch%u thiên tai th/c hi+n cEu tr4 khBn c2p 
!4t 1 v)i các nhu y"u phBm thi"t y"u nh2t nh3 áo 
phao, thu(c men, qu1n áo, l3Ang th/c… v)i giá 
tr% kho6ng 200 tri+u !-ng. PVFCCo vJn !ang ti"p 
t#c huy !;ng c6 v?t ch2t cLng nh3 nhân l/c !, 
góp ph1n hM tr4 công tác cEu tr4 t9i mi*n Trung, 
hi+n t9i s( ti*n quyên góp !34c t= các CBCNV là 
kho6ng 780 tri+u !-ng. @-ng thFi, !An v% s< h7u 
th3Ang hi+u @9m Phú MP cLng lên k" ho9ch ph(i 
h4p v)i ngành nông nghi+p !%a ph3Ang th/c hi+n 
các gi6i pháp giúp ng3Fi dân ph#c h-i s6n xu2t 
sau thiên tai nh3 trao t5ng v?t t3 s6n xu2t, h3)ng 
dJn kP thu?t canh tác, phòng tr= sâu b+nh, d%ch 
b+nh sau bão lL, !, ng3Fi dân có th, nhanh chóng 
:n !%nh cu;c s(ng. PVFCCo d/ ki"n dành kho6ng 
2,5 t> !-ng cho các ho9t !;ng hM tr4 ng3Fi dân 
các tInh mi*n Trung trong và sau !4t thiên tai.

T$ng công ty Khí Vi*t Nam - CTCP (PV GAS)
Trong tháng 9 và 10/2020, tình hình m3a bão 

liên t#c !: b;, gây lL ng?p, s9t l< kéo dài !ã gây 
thi+t h9i v* con ng3Fi, tài s6n, môi tr3Fng, !5c bi+t 
v)i !-ng bào mi*n Trung, trong !ó có Hà T.nh. Sau 
khi 'ng h; g2p 600 tri+u !-ng cho các tInh mi*n 
Trung kh8c ph#c h?u qu6 bão lL, toàn th, PV GAS 
vJn ti"p t#c các ch3Ang trình 'ng h;, hM tr4 thi"t 
th/c. @, góp ph1n th/c hi+n xã h;i hóa công tác 
cEu h; cEu n9n t9i !%a ph3Ang, chung tay hM tr4 
Công an tInh Hà T.nh th/c hi+n nhi+m v# c2p bách 
trong vùng bão lL, PV GAS !ã k%p thFi tài tr4 3 chi"c 
xu-ng cEu h; cho Công an tInh Hà T.nh !, th/c 
hi+n công tác cEu n9n cEu h;, phòng ch(ng l#t 
bão. T:ng giá tr% kinh phí hM tr4 là 180 tri+u !-ng. 
Hà T.nh là tInh thu;c khu v/c B8c Trung B;, hOng 
n0m th3Fng b% 6nh h3<ng nhi*u b<i thiên tai, lL l#t 
gây 6nh h3<ng nghiêm tr&ng !"n tính m9ng, tài 
s6n c'a nhân dân. Trong nh7ng ngày qua, do 6nh 
h3<ng c'a các cAn bão l)n d-n d?p !ã gây m3a 
to !"n r2t to trên !%a bàn tInh; nhi*u tuy"n !3Fng 
huy"t m9ch b% chia c8t, hàng nghìn ngôi nhà b% 
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ng?p trong n3)c lL, hoa màu, tài 
s6n c'a nhân dân b% nh2n chìm 
trong dòng lL. Tr3)c tình hình 
bão lL h"t sEc c2p bách, Công 
an tInh Hà T.nh !ã huy !;ng 
hàng nghìn l34t cán b; chi"n 
s. t: chEc giúp nhân dân di dFi 
ng3Fi và tài s6n khCi vùng nguy 
hi,m, !-ng thFi t0ng c3Fng 
công tác tu1n tra, ki,m soát, 
c6nh báo các vùng có nguy cA 
s9t l<, ng?p l#t nguy hi,m. Tuy 
nhiên, th/c t" hi+n nay, Công an 
tInh Hà T.nh vJn còn khá thi"u 
th(n v* ph3Ang ti+n cEu n9n, 
cEu h; nhân dân trong vùng bão 
lL.

Các &4n v/ thành viên
@-ng c6m v)i nh7ng m2t mát c'a !-ng bào 

mi*n Trung, Petrovietnam và toàn th, các !An v% 
thành viên, tr/c thu;c !*u ch' !;ng, tích c/c quyên 
góp, 'ng h;, t9o nên m;t phong trào r;ng kh8p, 
cùng v)i c6 n3)c h3)ng v* “khúc ru;t” mi*n Trung.

Theo th(ng kê ch3a !1y !', !"n nay Vietsovpetro 
!ã 'ng h; 4 t> !-ng, PVI 'ng h; 1 t> !-ng, Phú 
Qu(c POC 'ng h; 580 tri+u !-ng; PVTrans 'ng 
h; 400 tri+u !-ng; BIENDONG POC 'ng h; 530 
tri+u !-ng… Công ty C: ph1n L&c hóa d1u Bình 
SAn (BSR) !ã tài tr4 tInh Qu6ng Ngãi 1 t> !-ng !, 
kh8c ph#c h?u qu6 bão s( 9; PETROSETCO !ã 
phát !;ng và trích t= ngu-n kinh phí an sinh xã 
h;i, ngu-n !óng góp c'a ng3Fi lao !;ng trên 1,5 t> 
!-ng dành 'ng h; !-ng bào mi*n Trung; Vi+n D1u 
khí Vi+t Nam (VPI) quyên góp 'ng h; s( ti*n hAn 
160 tri+u !-ng; cán b;, công nhân viên PVU 'ng 
h; hAn 30 tri+u !-ng; T:ng công ty C: ph1n Xây 
l8p D1u khí - (PVC) 'ng h; 100 tri+u !-ng; PVChem 
quyên góp t= CBCNV 'ng h; hAn 56 tri+u !-ng; 
VNPOLY 'ng h; 18 tri+u !-ng, 40 áo phao, 20 phao 
cEu sinh và hàng tr0m b; qu1n áo 2m cho !-ng 
bào vùng lL; Ban QLDA @i+n l/c D1u khí Thái Bình 
2 'ng h; s( ti*n là 50,9 tri+u !-ng và nhi*u v?t 
d#ng, nhu y"u phBm, bao g-m: 45 thùng qu1n áo, 
g9o, 52 thùng mì tôm, áo phao… th0m hCi, !;ng 

viên các gia !ình CBNV t9i Qu6ng Bình mEc 5 tri+u 
!-ng/ng3Fi; Ban QLDA @i+n l/c D1u khí VLng Áng 
- Qu6ng Tr9ch !ã k%p thFi hM tr4 cho 3 CBNV-NL@ 
b% 6nh h3<ng tr/c ti"p c'a !4t lL v=a qua (t9i Hà 
T.nh, Qu6ng Bình) có hoàn c6nh khó kh0n v)i s( 
ti*n 6 tri+u !-ng…

H3<ng Eng lFi kêu g&i “C6 n3)c chung tay 
vì ng3Fi nghèo - Không !, ai b% bC l9i phía sau” 
do Th' t3)ng Chính ph' phát !;ng, t9i bu:i lS 
“C6 n3)c chung tay vì ng3Fi nghèo” n0m 2020 
t: chEc ngày 17/10 v=a qua, Petrovietnam !ã 
'ng h; 300 t> !-ng cho QuP Vì ng3Fi nghèo 
n0m 2020.

C6 n3)c !ang h3)ng v* “khúc ru;t” mi*n Trung, 
cùng c1u mong bão lL qua nhanh !, cu;c s(ng 
ng3Fi dân s)m tr< l9i bình th3Fng. V)i truy*n 
th(ng v0n hóa D1u khí, Petrovietnam và các !An 
v% thành viên cam k"t luôn 'ng h; v)i trách nhi+m 
cao nh2t v)i !-ng bào khó kh0n ch%u 6nh h3<ng, 
thi+t h9i tr/c ti"p do m3a bão, lL l#t, trong !ó 
có ng3Fi lao !;ng D1u khí và gia !ình sinh s(ng 
t9i các !%a ph3Ang ch%u 6nh h3<ng b<i thiên tai. 
Ng3Fi D1u khí cùng v)i c6 n3)c sH làm h"t sEc 
mình !, chia sN khó kh0n, m2t mát v)i !-ng bào, 
!em yêu th3Ang s3<i 2m, làm vAi b)t nMi !au mà 
ng3Fi dân mi*n Trung !ang gánh ch%u./.

Lãnh "(o PVC trao 100 tri)u "9ng 6ng h/ "9ng bào miMn Trung khCc ph:c h#u qu7 
lK l:t

Tham d/ ch3Ang trình có ông Tr1n Tu2n Anh 
- Ty viên BCH Trung 3Ang @6ng, B; tr3<ng 
B; Công Th3Ang, @9i bi,u Qu(c h;i thu;c 

@oàn @BQH tInh Qu6ng Ngãi; bà Bùi Th% QuGnh 
Vân - Ty viên D/ khuy"t Trung 3Ang @6ng, Bí th3 
TInh 'y, Ch' t%ch H@ND tInh; ông @5ng V0n Minh 
- Phó Bí th3 TInh 'y, Ch' t%ch UBND tInh Qu6ng 
Ngãi; cùng lãnh !9o các s<, ban, ngành c'a tInh, 
lãnh !9o các doanh nghi+p, m9nh th3Fng quân 
trong và ngoài tInh tham d/.

Phát huy truy*n th(ng “T3Ang thân t3Ang ái” 
c'a dân t;c, các cA quan, !An v%, doanh nghi+p, 
các nhà h6o tâm trong n3)c và n3)c ngoài !ã tích 
c/c chung tay, hM tr4, góp sEc 'ng h; tinh th1n và 
v?t ch2t cho nhân dân tInh Qu6ng Ngãi v34t qua 
khó kh0n, kh8c ph#c h?u qu6 thiên tai, khôi ph#c 
s6n xu2t và s)m :n !%nh cu;c s(ng.

H3<ng Eng lFi kêu g&i c'a @oàn !9i bi,u 
Qu(c h;i tInh Qu6ng Ngãi, T?p !oàn D1u khí 
Vi+t Nam (Petrovietnam ) ti"p t#c hM tr4 2 t> 
!-ng, trong !ó ngu-n kinh phí c'a T?p !oàn 1 t> 
!-ng, PV GAS 500 tri+u !-ng và BSR 500 tri+u 
!-ng. (Tr3)c !ó, ngay sau bão s( 9 !i qua, ngày 

30/10/2020, BSR cLng !ã k%p thFi hM tr4 tInh 
Qu6ng Ngãi 1 t> !-ng).

Phát bi,u t9i ch3Ang trình, Phó Bí th3 TInh 'y, 
Ch' t%ch UBND tInh Qu6ng Ngãi @5ng V0n Minh !ã 
bày tC s/ trân tr&ng !(i v)i tình c6m và chia sN c'a 
các !An v%, doanh nghi+p trong và ngoài tInh dành 
cho Qu6ng Ngãi tr3)c nh7ng thi+t h9i to l)n do 
bão, l#t gây ra. M5c dù tInh !ã nh?n !34c s/ quan 
tâm, hM tr4 k%p thFi c'a @6ng, Qu(c h;i, Chính ph', 
các b;, ban, ngành Trung 3Ang và !%a ph3Ang !, 
b3)c !1u kh8c ph#c h?u qu6 c'a thiên tai; nh3ng 
mEc !; thi+t h9i do bão, lL gây ra quá l)n, trong 
khi ngu-n l/c c'a tInh và !Fi s(ng nhân dân còn 
khó kh0n, vì v?y s/ !óng góp, hM tr4 c'a các !An 
v%, doanh nghi+p, các nhà h6o tâm là ngu-n !;ng 
viên v* v?t ch2t và tinh th1n to l)n !(i v)i chính 
quy*n và nhân dân tInh Qu6ng Ngãi.

V)i ngu-n kinh phí ti"p nh?n !34c, tInh Qu6ng 
Ngãi sH chI !9o các cA quan, !An v% tri,n khai, phân 
b: có hi+u qu6, k%p thFi, !úng m#c !ích c'a ngu-n 
kinh phí hM tr4, !úng !(i t34ng !, ng3Fi dân s)m 
kh8c ph#c h?u qu6, nhanh chóng khôi ph#c s6n 
xu2t và s)m :n !%nh cu;c s(ng./.
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Oy viên Ban Th+,ng v: '7ng 6y T#p "oàn, T<ng giám "-c BSR 
Bùi Minh Ti*n "(i di)n PVN trao bi1n t+4ng tr+ng h3 tr4
1 tF "9ng

Sáng ngày 23/11, trong “Ch17ng trình 
ti'p nh-n hA tr8 an sinh xã h*i (ASXH) và 
kh;c phGc h-u qu" bão, l9 cho nhân dân tJnh 
Qu"ng Ngãi n#m 2020” do @oàn &=i bi%u 
Qu4c h*i tJnh Qu"ng Ngãi tC chIc, T-p &oàn 
D!u khí Vi(t Nam (PVN), Công ty CC ph!n 
L6c hóa d!u Bình S7n (BSR) và TCng công ty 
Khí Vi(t Nam - CTCP (PV GAS) &ã +ng h* 2 tM 
&)ng (trong &ó BSR +ng h* 500 tri(u &)ng).
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Công !oàn PV Drilling !ã !"n th0m, !;ng 
viên và t5ng quà cho 4 n7 !oàn viên, 
ng3Fi lao !;ng v)i t:ng s( ti*n 35 tri+u 

!-ng, s( ti*n này !34c trích t= ngu-n QuP “Vì 
ph# n7 khó kh0n” c'a Công !oàn D1u khí Vi+t 
Nam. Trong s( 4 n7 cán b; !oàn viên !34c hM 
tr4 có 3 n7 !oàn viên m8c b+nh hi,m nghèo ung 
th3 ph6i !i*u tr% lâu dài: ch% Lê Th% Ngân - Công 
!oàn PVD Baker Hughes, ch% VL Th% Hà - Công 
!oàn Baker Hughes và ch% NguySn Th% Kha - Công 
!oàn Vietubes, 1 n7 !oàn viên có hoàn c6nh khó 
kh0n là ch% Ph9m Th% Thanh - Công !oàn PVD 
Baker Hughes.

@-ng chí H- Tr&ng Thoán - Ch' t%ch Công 
!oàn PV Drilling chia sN: Có !"n th0m gia !ình, 
l8ng nghe tâm t3, chia sN khó kh0n v)i !oàn viên, 
ng3Fi lao !;ng m)i th2u hi,u nMi v2t v6, b+nh t?t 
!ang gi7a ranh gi)i s/ s(ng và cái ch"t và mong 
mu(n phát huy hAn n7a vai trò c'a các c2p công 
!oàn v)i truy*n th(ng “lá lành !ùm lá rách”, ngh.a 

tình c'a ng3Fi D1u khí ti"p t#c ch0m lo !"n !Fi 
s(ng v?t ch2t và tinh th1n cho !oàn viên, ng3Fi 
lao !;ng.

Trong nhi*u n0m qua, Công !oàn PV Drilling luôn 
tri,n khai nh7ng ho9t !;ng m)i v)i m#c !ích t9o 
thêm nhi*u l4i ích thi"t th/c cho !oàn viên, ng3Fi 
lao !;ng, phát huy vai trò c'a công !oàn trong vi+c 
b6o v+ quy*n, l4i ích h4p pháp, chính !áng c'a 
ng3Fi lao !;ng./.
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Ban NE công Công "oàn PV Drilling "*n th2m và t>ng quà cho 
ch5 VK Th5 Hà - PVD Baker Hughes

Ch5 Nguy@n Th5 Kha - ng+,i lao "/ng Vietubes vui m%ng
nh#n ph$n quà h3 tr4 t% Công "oàn T<ng công ty

Ngày 25/11/2020, &oàn công tác Công 
&oàn PV Drilling cùng Ban N< công &ã &'n 
th#m, &*ng viên và t0ng quà n< lao &*ng 
có hoàn c"nh khó kh#n, m;c b(nh hi%m 
nghèo t=i tJnh Bà R5a - V9ng Tàu nhân d5p 
kM ni(m 19 n#m ngày thành l-p TCng công 
ty CC ph!n Khoan và D5ch vG khoan D!u 
khí (26/11/2001 - 26/11/2020); KM ni(m 29 
n#m Ngày thành l-p Công &oàn D!u khí 
Vi(t Nam (16/12/1991 - 16/12/2020) ti'n 
t?i kM ni(m Ngày thành l-p Công &oàn PV 
Drilling (28/1/2002 - 28/1/2021).

-oàn !ã t)i làm vi+c v)i Ty ban M5t tr?n 
T: qu(c tInh Th=a Thiên Hu" và tInh 
Qu6ng Tr%, trao t34ng tr3ng s( ti*n 400 

tri+u !-ng cho mMi tInh t= ngu-n quyên góp, 'ng 
h; c'a cán b;, nhân viên PVEP cùng các !An v% 
thành viên, liên doanh. 

T9i Th=a Thiên Hu", @oàn !ã t)i th0m và t5ng 
quà cho các h; gia !ình có hoàn c6nh khó kh0n, 
ch%u thi+t h9i do lL l#t t9i ph3Fng H3Ang SA, TP Hu"; 
th0m hCi và chia bu-n v)i gia !ình li+t s. Tôn Th2t 
B6o Phúc, gia !ình li+t s. Tr3Ang Anh Qu(c !ã hy sinh 
khi tham gia @oàn cEu h; Th'y !i+n Rào Tr0ng 3. 

T9i Qu6ng Tr%, @oàn !ã th0m và t5ng quà cho 
các h; nghèo, gia !ình neo !An t9i các khu v/c ch%u 
nhi*u 6nh h3<ng c'a lL l#t t9i ph3Fng 3, thành ph( 
@ông Hà, t9i xã V.nh Long, huy+n V.nh Linh; th0m 
hCi và chia bu-n v)i gia !ình li+t s. Bùi Phi Công hy 
sinh khi tham gia @oàn cEu h; t9i Th'y !i+n Rào 
Tr0ng 3, gia !ình li+t s. Lê Th" Linh hy sinh do s9t 
l< !2t t9i @oàn 337 trong !4t cao !i,m giúp dân 
ch(ng lL.

Bên c9nh s/ quan tâm, 'ng h; chung !(i v)i 
nhân dân vùng lL, t?p th, CBCNV PVEP cLng dành 

s/ sN chia, t3Ang tr4 cùng các !-ng nghi+p có gia 
!ình, thân nhân t9i các tInh mi*n Trung g5p khó 
kh0n, thi+t h9i do thiên tai. Trong chuy"n công tác, 
@oàn !ã !"n th0m, t5ng quà và gDi lFi th0m hCi, 
chia sN sâu s8c c'a @6ng 'y, ban lãnh !9o PVEP 
t)i các gia !ình cán b; nhân viên PVEP t9i huy+n 
Qu6ng @i*n - Th=a Thiên Hu", huy+n H6i L0ng, Tri+u 
Phong - Qu6ng Tr%. @"n nay, 16 h; gia !ình CBNV 
t9i các tInh mi*n Trung thu;c di+n 6nh h3<ng n5ng 
n* c'a lL l#t !ã !34c nh?n hM tr4 t= ngu-n quyên 
góp c'a t?p th, ng3Fi lao !;ng PVEP. T:ng s( kinh 
phí trong ch3Ang trình 'ng h; !-ng bào các tInh 
mi*n Trung c'a CBCNV PVEP l1n này !ã !9t trên 
1 t> !-ng.

Chia sN khó kh0n trong lúc ho9n n9n luôn là 
truy*n th(ng quK báu c'a mMi ng3Fi dân Vi+t Nam. 
S/ sát cánh, 'ng h; k%p thFi c'a t?p th, CBCNV 
PVEP cLng nh3 ng3Fi lao !;ng ngành D1u khí, 
cùng v)i s/ chung tay h3)ng v* khúc ru;t mi*n 
Trung c'a nhân dân c6 n3)c, !ã và !ang là !i,m 
t/a !, !-ng bào vùng lL v34t qua khó kh0n, s)m 
:n !%nh cu;c s(ng và ti"p t#c xây d/ng, phát tri,n 
kinh t" - xã h;i cho !%a ph3Ang, cho !2t n3)c./.
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'oàn công tác PVEP trao 400 tri)u "9ng 6ng h/ c6a CBNV 
thông qua UBMTTQ tDnh Th%a Thiên Hu*

Trong các ngày 30-31/10/2020, @oàn công 
tác xã h*i c+a TCng công ty Th#m dò Khai thác 
D!u khí (PVEP) do ông KiBu Ng6c Anh - Hy viên 
Ban Ch/p hành @"ng b*, Ch+ t5ch Công &oàn 
TCng công ty dFn &!u, &ã &'n &5a bàn các tJnh 
Qu"ng Tr5, Th.a Thiên Hu' &% th#m h3i và trao 
+ng h* cho &)ng bào kh;c phGc h-u qu" thiên 
tai, l9 lGt.

Ch6 t5ch Công "oàn PVEP KiMu NgLc Anh th2m h&i, t>ng quà 
cho ng+,i già neo ".n t(i ph+,ng 3, Tp. 'ông Hà (Qu7ng Tr5)
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V)i tinh th1n !oàn k"t, lá lành !ùm lá rách, 
t= ngày 4 - 6/11/2020, @oàn công tác PTSC 
@ình VL !ã !"n th0m hai tInh Qu6ng Bình, 

Qu6ng Tr%. DJn !oàn là !-ng chí VL H7u An - Bí th3 
@6ng 'y, Ch' t%ch H;i !-ng Qu6n tr% Công ty; !-ng 
chí VL V0n Hùng - Ch' t%ch Công !oàn cA s<, Phó 
Giám !(c Công ty cùng các !-ng chí !9i di+n Chi 
h;i C/u chi"n binh và @oàn Thanh niên c'a !An v%.

T9i PTSC Qu6ng Bình, @oàn !ã th0m và t5ng 
quà hM tr4 cho CBCNV có hoàn c6nh khó kh0n, 
g5p gR !;ng viên công nhân lao !;ng PTSC c( 
g8ng v34t qua khó kh0n, duy trì, gi7 v7ng các ho9t 
!;ng s6n xu2t kinh doanh, s)m :n !%nh cu;c s(ng 
sau m3a lL.

T9i huy+n V.nh Long, V.nh Linh, tInh Qu6ng Tr%, 
PTSC @ình VL !ã trao t5ng 50 su2t quà bao g-m 
ti*n m5t v)i t:ng kinh phí 100 tri+u !-ng và m;t s( 
nhu y"u phBm c1n thi"t nh3 th/c phBm (mG gói, !- 
h;p...), n3)c !óng chai, qu1n áo cL, sách v<… !"n 
v)i bà con !ang ch%u thi+t h9i n5ng n* do bão lL. 
@oàn cLng !ã trao t5ng cho QuP phúc l4i c'a !%a 
ph3Ang s( ti*n 20 tri+u !-ng !, góp ph1n vào các 
ho9t !;ng an sinh xã h;i cho bà con.

ChuMi ho9t !;ng l1n này c'a PTSC @ình VL th, 
hi+n tinh th1n chung c'a c6 n3)c “Vì m;t mi*n 
Trung thân yêu”, chung tay góp sEc, giúp !R ng3Fi 

dân mi*n Trung kh8c ph#c khó kh0n do thiên tai, 
bão l#t. @ây cLng là ho9t !;ng th, hi+n tình !oàn 
k"t trong c;ng !-ng, góp ph1n xây d/ng hình 6nh 
t3Ang thân t3Ang ái trong mái nhà chung PTSC./.

T.H
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H1?ng vB miBn Trung v?i tinh th!n chia 
sQ và &)ng c"m, ng12i lao &*ng Công ty CC 
ph!n C"ng D5ch vG D!u khí @ình V9 (PTSC 
@ình V9) &ã v-n &*ng, quyên góp +ng h* 
&)ng bào miBn Trung &18c 81,3 tri(u &)ng. S4 
tiBn này &ã &18c chuy%n vB Qu, hA tr8 chung 
c+a TCng công ty PTSC &% tri%n khai các ho=t 
&*ng +ng h* bão lGt cho &)ng bào miBn Trung 
theo ch17ng trình ASXH c+a T-p &oàn D!u 
khí Vi(t Nam.

Trao h3 tr4 t(i PTSC Qu7ng Bình

PTSC 'ình VK trao h3 tr4 t(i tDnh Qu7ng Tr5

T>ng quà h3 tr4 cho ng+,i dân vùng lK

Tình hình m3a lL diSn bi"n phEc t9p, gây 
thi+t h9i n5ng n* v* ng3Fi và tài s6n, 6nh 
h3<ng nghiêm tr&ng t)i !Fi s(ng c'a !-ng 

bào các tInh mi*n Trung; thi+t h9i v* ng3Fi lên t)i 
hAn 130 ng3Fi, nhi*u chi"n s. b; !;i !ã hy sinh 
trong khi làm nhi+m v# tìm ki"m cEu n9n, hàng 
tr0m nghìn ngôi nhà b% ng?p l#t, hàng nghìn ng3Fi 
ph6i !i sA tán… Không th, k, h"t nh7ng m2t mát, 
nh7ng nMi !au mà !-ng bào mi*n Trung !ang 
ph6i gánh ch%u. 

Sau !4t m3a l)n hoàn l3u c'a cAn bão s( 9, v)i 
tinh th1n “T3Ang thân, t3Ang ái”, “Th3Ang ng3Fi 
nh3 th, th3Ang thân” và truy*n th(ng c'a T:ng 
công ty CP V?n t6i D1u khí (PVTrans) !ã xây d/ng 
trong nhi*u n0m qua, T:ng công ty !ã ti"p t#c ti"n 

hành hM tr4 500 tri+u !-ng cho UBND 1 xã sDa 
ch7a tr# s< làm vi+c và 90 gia !ình thu;c 17 xã c'a 
huy+n Thanh Ch3Ang, tInh Ngh+ An b% thi+t h9i do 
lL l#t n5ng v* v?t nuôi, cây tr-ng và nhà cDa.

@oàn công tác c'a PVTrans do !-ng chí L3u 
Trung Duy - Ch' t%ch Công !oàn T:ng công ty !ã 
!"n th0m và !;ng viên, t5ng quà hM tr4 cho nhân 
dân t9i 3 !%a !i,m UBMTTQ huy+n Thanh Ch3Ang, 
xã Thanh Giang và xã Thanh Xuân !, mua cây 
gi(ng, con gi(ng ph#c h-i s6n xu2t, kh8c ph#c h?u 
qu6 lL l#t.

T9i các !i,m trao quà, @oàn !ã chia sN tình 
c6m, !;ng viên bà con v34t qua khó kh0n, s)m :n 
!%nh cu;c s(ng./.

T.H
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Ch6 t5ch Công "oàn PVTrans t>ng quà h3 tr4 cho ng+,i dân ch5u 7nh h+Jng thiên tai
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Ngay t= gi7a tháng 10, khi nh7ng thông tin 
và hình 6nh lL l#t, s9t l< !2t !34c c?p nh?t 
th3Fng xuyên trên các ph3Ang ti+n thông 

tin !9i chúng, Công !oàn PVcomBank !ã nhanh 
chóng gDi th3 kêu g&i toàn th, CBNV ngân hàng 
chung tay quyên góp 'ng h;, giúp !R ng3Fi dân 
t9i các vùng g5p khó kh0n do bão lL gây ra. ChI 
sau 10 ngày phát !;ng s( ti*n quyên góp !34c t= 
CBNV ngân hàng !ã lên t)i g1n 650 tri+u !-ng và 
50 chi"c áo phao. 

Công !oàn PVcomBank !ã trích ti*n mua 500 
chi"c áo phao chuy,n !"n cho ng3Fi dân t9i Hà 
T.nh, Qu6ng Bình, Qu6ng Tr% nhOm hM tr4 k%p thFi 
cho ng3Fi dân b% cô l?p b<i bão lL. 100 thùng 
l3Ang khô và 100 chi"c ch0n 2m cLng !ã !34c 
chuy,n !"n Qu6ng Tr% thông qua các nhóm thi+n 
nguy+n v)i t:ng s( ti*n hAn 60 tri+u !-ng. Công 
!oàn PVcomBank cLng trao cho 300 h; dân t9i xã 
An Th'y, Qu6ng Bình, xã Tân H9, Phú L3Ang A, Tân 
Xuân Lai, Hu" và xã A Ting, Qu6ng Nam 300 tri+u 
!-ng và 50 chi"c áo phao. @oàn công tác thi+n 
nguy+n cLng !"n th0m 6 gia !ình li+t s. c'a !oàn 
337 !ã ngã xu(ng trong tr?n l#t l%ch sD và hM tr4 
mMi gia !ình m;t ph1n quà tr% giá 5 tri+u !-ng.

Bên c9nh vi+c 'ng h; ch3Ang trình thi+n nguy+n 

do Công !oàn PVcomBank phát !;ng, mMi t: công 
!oàn b; ph?n PVcomBank cLng !ã t: chEc riêng 
nh7ng ch3Ang trình thi+n nguy+n  K ngh.a và k%p thFi.

Ngày 26/10/2020, @oàn thi+n nguy+n 
PVcomBank Chi nhánh Hu" !ã !"n th0m và trao 
110 su2t quà !"n các h; gia !ình nghèo, có hoàn 
c6nh khó kh0n t9i xã Qu6ng Thành (huy+n Qu6ng 
@i*n, Th=a Thiên Hu"). MMi su2t quà bao g-m g9o, 
nhu y"u phBm, ti*n m5t. M5c dù !3Fng !i khó kh0n 
do ng?p lL, các thành viên !ã tr/c ti"p !"n th0m 
và !;ng viên !"n t=ng h; gia !ình. 5 h; gia !ình có 
hoàn c6nh !5c bi+t khó kh0n, nhà cDa b% t(c mái 
!ã !34c !oàn trao quà có g9o và 500 nghìn !-ng 
ti*n m5t.

Bên c9nh vi+c quyên góp hAn 30 tri+u !-ng theo 

3+ŅŃ1*�1*˵&�
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@8t l9 lGt t=i các tJnh miBn Trung trong 
tháng 10 v.a qua &18c &ánh giá là t)i t( nh/t 
trong hai th-p kM. Hàng tr#m ng12i ch't, m/t 
tích, kho"ng 112.000 ngôi nhà b5 s-p &C, cu4n 
trôi, ng-p và h1 h3ng, hàng tri(u ng12i sR b5 
&Sy t?i b2 v$c &ói nghèo. Chia sQ khó kh#n 
v?i ng12i dân b5 "nh h1Eng n0ng nB do l9 
lGt gây ra, Công &oàn PVcomBank &ã nhanh 
chóng quyên góp hA tr8 &)ng bào kh;c phGc 
h-u qu" m1a l9 gây ra.

Công "oàn PVcomBank h3 tr4 "9 dùng thi*t y*u
cho ng+,i dân ch5u 7nh h+Jng bJi thiên tai

lFi kêu g&i c'a Công !oàn PVcomBank và Ngân 
hàng Nhà n3)c khu v/c C1n ThA, CBNV t9i Chi 
nhánh C1n ThA còn k"t h4p v)i các nhóm thi+n 
nguy+n quyên góp qu1n áo cL, !- dùng h&c t?p, 
gói bánh tét !, chuy,n t5ng ng3Fi dân t9i Qu6ng 
Bình. Qu1n áo, !- dùng !34c phân lo9i, s8p x"p 
g&n gàng, !6m b6o !"n tay ng3Fi dân sH dùng 
!34c ngay. Ngày 25/10/2020, @oàn thi+n nguy+n 
!ã th/c hi+n chuy"n !i trao quà t9i Qu6ng Bình.

Ngày 25/10/2020, các công !oàn viên c'a 
PVcomBank Chi nhánh @-ng Nai !ã ph(i h4p cùng 
các t: chEc thi+n nguy+n trên !%a bàn ho9t !;ng 
t: chEc trao quà cho ng3Fi dân t9i huy+n Phong 
@i*n, A L3)i, tInh Th=a Thiên Hu"; huy+n H6i L0ng, 
tInh Qu6ng Tr%; huy+n L+ Th'y, Qu6ng SAn, Ba @-n, 
tInh Qu6ng Bình. @oàn !ã ch< xe t6i 8 t2n g-m 
qu1n áo, s7a, mì tôm, bánh, xúc xích, thu(c men, 
áo phao, !èn pin, n3)c su(i, d1u g;i, g9o… !, trao 
cho ng3Fi dân mi*n Trung.

Ngày 5/11/2020, các công !oàn viên t9i Trung 
tâm Bán Hà N;i !ã quyên góp !34c 80 tri+u !-ng 
và !ã !"n trao quà tr/c ti"p cho bà con t9i xã 
Thanh, huy+n H3Ang Hóa, tInh Qu6ng Tr%. 50 h; 
gia !ình ch' y"u là ng3Fi dân t;c !ã !34c !oàn 

trao tr/c ti"p ti*n m5t t= 500 nghìn !-ng !"n 1 
tri+u !-ng tùy theo mEc !; khó kh0n c'a gia !ình. 
Ngoài ra !oàn cLng !ã trao 5 tri+u !-ng cho 2 
tr3Fng h&c t9i !ây. 6 gia !ình thu;c @oàn 337 cLng 
!ã !34c !oàn trao 1 tri+u /1 gia !ình li+t s..

Công !oàn PVcomBank H;i An !ã kêu g&i s/ 
!óng góp c'a CBNV và trao quà cho 150 h; nghèo 
và 6nh h3<ng bão lL t9i xã CBm Hà, CBm Châu, 
CBm Thanh và CBm Kim, tInh Qu6ng Nam và xã 
H6i L0ng, tInh Qu6ng Tr%. MMi ph1n quà tr% giá 500 
nghìn !-ng, g-m quà và ti*n m5t. @oàn công tác 
thi+n nguy+n c'a Chi nhánh H;i An !ã th/c hi+n 
các chuy"n !i trao quà vào các ngày 24/10, ngày 1 
và 6/11/2020.

Trong su(t nhi*u n0m qua, các ho9t !;ng thi+n 
nguy+n K ngh.a do Công !oàn PVcomBank phát 
!;ng luôn nh?n !34c s/ h3<ng Eng tham gia 
nhi+t tình c'a hàng nghìn CBNV cLng nh3 !(i tác, 
khách hàng nhOm chung tay chia sN khó kh0n v)i 
c;ng !-ng. Vi+c chia sN, giúp !R nh7ng hoàn c6nh 
khó kh0n !ã tr< thành m;t nét v0n hóa !Qp c'a 
PVcomBank vì mMi CBNV !*u K thEc rOng: Cho !i 
là còn mãi./.

P.N

Ngân hàng không kho7ng cách - m3i CBNV PVcomBank "Mu = th!c vi)c cho "i là còn mãi, t(o nên nét "Gp trong v2n hóa
!ng xN, chung tay góp s!c nhEng hoàn c7nh khó kh2n
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Trong nh7ng ngày tháng 10 
và !1u tháng 11 v=a qua, 
bà con t9i các tInh mi*n 

B8c Trung B; và Nam Trung 
B; b% thi+t h9i n5ng n* do 6nh 
h3<ng c'a các cAn bão liên ti"p 
x6y ra. @ã có nhi*u ng3Fi m2t 
ng3Fi thân, nhi*u gia !ình lâm 
vào hoàn c6nh éo le, m2t c6 sinh 
k" lJn nhà <, nhi*u kho hàng 
!ã b% ng?p trong n3)c, thi+t h9i 
không th, tính h"t. Tr3)c tình 
hình !ó, Ban lãnh !9o, Công 
!oàn, @oàn Thanh niên TCT 
Phân bón và Hóa ch2t D1u khí 
(PVFCCo) !ã t: chEc nhi*u !4t 
phát !;ng quyên góp “H3)ng v* 
mi*n Trung thân yêu” nhOm góp 
ph1n chia sN, hM tr4 ng3Fi dân 
vùng lL, !5c bi+t là các h; nông 
dân nghèo - v34t qua nh7ng 
ngày tháng c/c kG khó kh0n.

Theo !ó, t:ng s( ti*n các 
CBCNV PVFCCo quyên góp !34c 
là trên 1 t> !-ng. Trong tháng 10 
và tháng 11, TCT !ã ph(i h4p v)i 
các !An v% vùng mi*n, H;i Ch7 
th?p !C t: chEc nhi*u !oàn tr/c 
ti"p !i t5ng quà và !;ng viên bà 
con nông dân b% thi+t h9i. @5c 
bi+t, không chI chung tay giúp 
!R “ng3Fi ngoài”, Công !oàn 
PVFCCo còn th/c hi+n hM tr4 
ng3Fi thân c'a CBCNV PVFCCo 
!ang sinh s(ng gi7a vùng lL. Tính 
!"n nay, Công !oàn PVFCCo và 

chính quy*n !ã chi g1n 250 tri+u 
!-ng !, hM tr4 96 ng3Fi thân 
c'a CBCNV b% thi+t h9i.

Không chI t: chEc hM tr4 bà 
con nông dân, PVFCCo còn k* 
vai, sát cánh cùng các !9i lK, 
NPP c'a TCT t9i Qu6ng Bình, 
Qu6ng Tr%, Hu" b% n3)c lL !: 
v* ng?p !1y các kho bãi, làm 
h3 hCng hàng tr0m t2n phân 
bón các lo9i. Trong các ngày t= 
2 !"n 4/11/2020, ngay sau khi 
các cAn bão !ã suy gi6m, @oàn 
công tác c2p cao c'a PVFCCo 
(có !9i di+n H@QT, Ban TG@...) 
!ã !i mi*n Trung th0m hCi !(i 
tác khách hàng cùng bà con b% 
thi+t h9i trong !4t thiên tai v=a 
x6y ra, cLng nh3 !;ng viên Ban 
lãnh !9o, CBCNV Công ty mi*n 

Trung - !An v% ho9t !;ng trong 
tâm bão th/c hi+n nhi*u bi+n 
pháp phòng ch(ng nhOm h9n 
ch" t(i !a các thi+t h9i do thiên 
tai gây ra trong mùa m3a bão. 

@34c bi"t, trong nh7ng ngày 
s8p t)i, Công !oàn PVFCCo sH 
k"t h4p v)i T: ASXH, các công 
ty vùng mi*n trích QuP ASXH 
cùng v)i s( ti*n v?n !;ng quyên 
góp !34c lên k" ho9ch ti"p t#c 
t: chEc th/c hi+n cEu tr4, hM tr4, 
giúp bà con ph1n nào :n !%nh 
cu;c s(ng, !-ng thFi trao t5ng 
phân bón, h3)ng dJn kP thu?t 
canh tác, !, bà con k%p thFi 
chuBn b% tái s6n xu2t v# @ông 
Xuân, chuBn b% sDa so9n cho T"t 
Nguyên !án !ang c?n k*./.

T.T
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'(i di)n Ban lãnh "(o PVFCCo th2m h&i và t>ng quà bà con nông dân vùng lK

Ng?p l#t x6y ra trên di+n r;ng, thFi !i,m cao 
nh2t vào ngày 12/10 và 19/10 có trên 317.000 
h; (1,2 tri+u nhân khBu) b% ng?p l#t t9i các 

!%a ph3Ang t= Ngh+ An !"n Qu6ng Nam, nhi*u 
nAi ng?p sâu, có nAi kéo dài t)i 15 ngày. Trong s( 
này, Qu6ng Bình là tInh b% ng?p n5ng nh2t v)i trên 
109.000 h; (437.000 nhân khBu), có nAi ng?p sâu 
!"n 2-3 m (t9i các huy+n L+ Th'y, Qu6ng Ninh).

Th, hi+n tinh th1n t3Ang thân, t3Ang ái c'a 
nh7ng ng3Fi lao !;ng D1u khí, chia sN ph1n nào 
s/ !au th3Ang, m2t mát v)i !-ng bào mi*n Trung, 
ngày 20/10/2020 Ch' t%ch Công !oàn cA s< Công 
ty @i*u hành @3Fng (ng Tây Nam (SWPOC) !ã 
ph(i h4p v)i chính quy*n Công ty kêu g&i CBCNV 
'ng h; t(i thi,u 1 ngày l3Ang và ti*n quyên góp 
v)i t:ng s( ti*n là 126,4 tri+u !-ng (t9i Công v0n s( 
306/SWPOC-TCHC ngày 20/10/2020).

Ngày 26/10/2020, Công !oàn D1u khí Vi+t 
Nam ban hành Công v0n s( 637/C@DK-CSKT v* 
vi+c 'ng h;, kh8c ph#c thi+t h9i do bão lL t9i mi*n 
Trung. Công !oàn SWPOC !ã th/c hi+n th(ng kê 
báo cáo có 4 gia !ình !oàn viên, CBCNV < huy+n 
Qu6ng Ninh, huy+n L+ Th'y, tInh Qu6ng Bình, b% 
6nh h3<ng do bão lL mi*n Trung t9i báo cáo s( 
20/BC-C@SWPOC ngày 2/11/2020. Công !oàn và 
Chính quy*n Công ty !ã chi hM tr4 cho 4 gia !ình 
CBCNV v)i t:ng s( ti*n là 19,5 tri+u !-ng.

Th/c hi+n theo Công v0n s( 306/SWPOC-TCHC 
ngày 20/10/2020 c'a Ch' t%ch Công !oàn và chính 
quy*n Công ty và !* xu2t s( 57/@X-TCHC ngày 
10/11/2020, thành l?p @oàn công tác c'a Công ty 

tr/c ti"p chuy,n ti*n 'ng h; cho ng3Fi dân b% 6nh 
h3<ng < xã An Ninh - huy+n Qu6ng Ninh (80 su2t), xã 
An Th'y - huy+n L+ Th'y (84 su2t) thu;c tInh Qu6ng 
Bình và H;i B6o tr4 b+nh nhân nghèo tInh Qu6ng 
Bình t= ngày 11-12/11/2020. Trong thFi gian th/c hi+n, 
@oàn công tác !ã trao nh7ng ph1n quà, !;ng viên, 
th0m hCi ng3Fi dân t9i !%a ph3Ang, chia sN nh7ng 
khó kh0n. V)i nh7ng ho9t !;ng !1y thi"t th/c và K 
ngh.a nhân v0n, th, hi+n tinh th1n !oàn k"t.

Không chI Công !oàn SWPOC, mà hàng lo9t 
nh7ng hành !;ng mang K ngh.a nhân v0n sâu s8c 
c'a các cá nhân, t: chEc, t?p th,, doanh nghi+p… 
cùng r2t nhi*u t2m lòng nhân ái khác !ang tr< 
thành làn sóng lan truy*n r;ng kh8p c6 n3)c. 
Nh7ng hành !;ng không chI góp ph1n sN chia mà 
còn ti"p thêm !;ng l/c, sEc m9nh !, ng3Fi dân 
nAi mi*n Trung ru;t th%t kh8c ph#c khó kh0n, v34t 
qua bão lL, nhanh chóng :n !%nh cu;c s(ng./.

T.T
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Th% hi(n tinh th!n t17ng thân, t17ng ái 
c+a nh<ng ng12i lao &*ng D!u khí, Công 
&oàn c7 sE Công ty @iBu hành @12ng 4ng Tây 
Nam (SWPOC) &ã kêu g6i toàn th% CBCNV hA 
tr8 ng12i dân tJnh Qu"ng Bình.
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-ây là m;t ho9t !;ng có K ngh.a vô cùng 
to l)n nhân d%p k> ni+m 38 n0m Ngày Nhà 
giáo Vi+t Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

Tham d/ lS khánh thành v* phía !%a ph3Ang 
có bà Bùi Th% H-ng Vân, Bí th3 Qu?n 'y - Ch' t%ch 
H@ND qu?n @- SAn; ông Hoàng Xuân Minh, Phó 
Bí th3 Qu?n 'y - Ch' t%ch UBND qu?n @- SAn; 
ông @inh Duy Sinh, @9i bi,u H@ND thành ph( H6i 
Phòng, nguyên Bí th3 Qu?n 'y, nguyên Ch' t%ch 
H@ND qu?n @- SAn cùng các th1y cô và h&c sinh 
Tr3Fng THCS Bàng La.

V* phía PV Power có ông Phan Ng&c Hi*n, Phó 
T:ng giám !(c T:ng công ty cùng ãnh !9o các Ban, 
V0n phòng T:ng công ty.

Công trình nhà l)p h&c 2 t1ng 8 phòng h&c 
Tr3Fng THCS Bàng La, qu?n @- SAn, thành ph( 
H6i Phòng là công trình an sinh xã h;i tr&ng !i,m 
c'a PV Power trong n0m 2020. Nhà l)p h&c 2 
t1ng 8 phòng h&c !34c kh<i công tháng 12/2019 
và hoàn thành !3a và khai thác tháng 3/2020 có 
t:ng mEc !1u t3 g1n 6,5 t> !-ng, v)i 77% v(n tài 
tr4 t= PV Power.

Phát bi,u t9i bu:i lS, ông Phan Ng&c Hi*n !ã gDi 
lFi tri ân sâu s8c !"n các th1y cô giáo, nh7ng ng3Fi 
luôn dành h"t tâm huy"t c'a mình cho s/ nghi+p 
tr-ng ng3Fi. Ông nh2n m9nh, trong b(i c6nh khó 
kh0n chung c'a n*n kinh t" th" gi)i, PV Power vJn 
luôn c( g8ng dành nh7ng tình c6m thân th3Ang 
nh2t !"n nh7ng !%a ph3Ang còn nhi*u thi+t thòi 
trên c6 n3)c. N0m 2020, PV Power !ã dành 50 t> 
!-ng cho công tác an sinh xã h;i.

Phó T:ng giám !(c PV Power Phan Ng&c Hi*n 
chia sN, công trình nhà h&c 2 t1ng c'a Tr3Fng 
THCS Bàng La là tình c6m, s/ quan tâm c'a hAn 
2.200 CBCNV PV Power dành cho thành ph( H6i 
Phòng nói chung và qu?n @- SAn nói riêng. Ông 
mong mu(n v)i công trình này, ng3Fi dân qu?n 
@- SAn nói chung và các em h&c sinh nói riêng sH 
có !i*u ki+n t(t !, h&c t?p, nâng cao tri thEc, phát 
tri,n toàn di+n th, ch2t, tinh th1n. T9i bu:i lS, các 
!9i bi,u tham d/ !ã cùng ti"n hành nghi thEc c8t 
b0ng khánh thành, g8n bi,n công trình nhà h&c 
2 t1ng c'a Tr3Fng THCS Bàng La và chính thEc 
nghi+m thu và !3a công trình vào sD d#ng./.
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Các "(i bi1u cCt b2ng khánh thành Tr+,ng THCS Bàng La

Ngày 20/11/2020, TCng 
công ty @i(n l$c D!u 
khí Vi(t Nam - CTCP (PV 
Power) &ã long tr6ng tC 
chIc LK khánh thành nhà 
h6c 2 t!ng 8 phòng h6c 
Tr12ng Trung h6c c7 sE 
Bàng La, qu-n @) S7n, 
thành ph4 H"i Phòng. V)i 2.000 b-n n3)c dung tích 500 lít, bà 

con có th, tr7 !34c n3)c ng&t duy trì sinh 
ho9t, t3)i tiêu giai !o9n này. @-ng thFi, 

k%p trang b% !, Eng phó diSn bi"n thFi ti"t c/c 
!oan d/ ki"n còn ti"p diSn vào n0m 2021.

Xác !%nh an sinh xã h;i v=a là trách nhi+m 
doanh nghi+p v=a là s/ tri ân l)n v)i c;ng !-ng, 
nh2t là nh7ng !%a ph3Ang mà Phân bón Cà Mau 
!5t th% tr3Fng m#c tiêu, DCM luôn sát cánh !-ng 
hành t= ho9t !;ng canh nông cho !"n !Fi s(ng 
sinh ho9t.

Dành t:ng trên 325 t> !-ng cho ho9t !;ng an 
sinh xã h;i trong g1n 10 n0m !ã ph1n nào th, 
hi+n t2m lòng c'a DCM v)i c;ng !-ng. Riêng v)i 
quê h3Ang B"n Tre, s/ !-ng hành luôn K ngh.a và 
k%p thFi. Bên c9nh t: chEc T"t cho bà con nghèo 
hOng n0m, xây d/ng nhà !oàn k"t, !-ng hành 
trên mMi v# mùa, DCM còn tích c/c hM tr4 bà con 
Eng phó thiên tai, kh8c ph#c thi+t h9i, ch' !;ng 
!o l3Fng !; m5n !, k%p !i*u chInh canh tác, h9n 
ch" thi+t h9i th2p nh2t.

“Ch3Ang trình l1n này là s/ n(i dài ti"p sEc 
mong ph1n nào giúp bà con B"n Tre khôi ph#c 
s6n xu2t, !6m b6o n3)c s9ch t3)i tiêu và sinh 
ho9t, DCM sH luôn sát cánh cùng bà con trong 
nh7ng ch5ng !3Fng k" ti"p”, bà NguySn Th% Hi*n, 
Phó T:ng giám !(c PVCFC nh2n m9nh t9i bu:i lS 
trao t5ng b-n n3)c.

Nh3 v?y, B"n Tre là !%a ph3Ang !1u tiên !34c 
PVCFC hM tr4 2.000 b-n n3)c ph#c v# ngay trong 

v# @ông Xuân. N0m 2021 s8p !"n v)i d/ báo thFi 
ti"t c/c !oan ti"p diSn !òi hCi nhà nông t0ng 
c3Fng công tác Eng phó. Vi+c !ón nh?n b-n chEa 
n3)c k%p thFi t= DCM giúp bà con thêm ni*m tin, 
thi"t th/c chuBn b% kP l3Rng cLng nh3 :n !%nh 
sinh ho9t.

T9i bu:i trao t5ng, nhi*u bà con xúc !;ng bày 
tC lòng c6m An v)i DCM, m;t doanh nghi+p g1n 
gLi và luôn có ngh.a cD !Qp v)i nông dân, v)i 
c;ng !-ng./.

&�1*�Ò2�1�39&)&
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Ngày 21/11, Công ty CC ph!n Phân bón D!u 
khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) ti'p tGc trao 
t0ng thêm 2.000 b)n chIa n1?c ng6t &'n bà 
con 3 huy(n Gi)ng Trôm, Ba Tri, Bình @=i thu*c 
tJnh B'n Tre.

Bà Nguy@n Th5 HiMn, Phó T<ng giám "-c PVCFC trao t>ng
b9n n+;c t(i B*n Tre

Bu<i l@ trao t>ng b9n n+;c cho bà con tDnh B*n Tre

+2ˉ7�Ò́1*�&�1*�Ò2�1
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Thay &$i &5 t6t h4n
Là m;t trong nh7ng ph3Ang 

pháp qu6n lK, s8p x"p nAi làm 
vi+c xu2t phát t= Nh?t B6n, 
ch3Ang trình 5S v)i các b3)c 
Seiri (Sàng l&c: S1) - Seiton (S8p 
x"p: S2) - Seiso (S9ch sH: S3) - 
Seiketsu (S0n sóc: S4) - Shitsuke 
(SUn sàng: S5) !34c áp d#ng 
r;ng rãi t9i nhi*u t: chEc, doanh 
nghi+p trên th" gi)i, tr< thành 
m;t công c# h7u hi+u giúp cho 
môi tr3Fng làm vi+c !34c c6i 
ti"n, tr< nên s9ch, !Qp, chuyên 
nghi+p, an toàn và góp ph1n 
t0ng n0ng su2t lao !;ng nhF ti"t 
ki+m thFi gian, không gian, h4p 
lK hóa s6n xu2t. 

T9i T:ng Công ty Khí Vi+t 

Nam - CTCP (PV GAS), ch3Ang 
trình 5S !ã s)m !34c tri,n khai 
và áp d#ng r;ng rãi t9i nhi*u !An 
v% thành viên, tr/c thu;c nh3: 

KVT, K@N, KCM, NCSP, PV GAS 
D… thu !34c nh7ng k"t qu6 c# 
th,, h"t sEc tích c/c. Nh?n thEc 
!34c l4i ích mang l9i t= ch3Ang 

0$,�3+ŅŃ1*
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Nh-n thIc &18c 
nh<ng l8i ích c+a ch17ng 
trình 5S mang l=i, C7 
quan @iBu hành TCng 
Công ty Khí Vi(t Nam 
(CQ@H TCT) &ã b;t &!u 
áp dGng và xây d$ng 
5S t. tháng 6/2020. ChJ 
trong m*t th2i gian ng;n, 
ch17ng trình &ã nhanh 
chóng t=o hi(u qu" th$c 
t', giúp c"i thi(n môi 
tr12ng làm vi(c, hA tr8 
tích c$c cho ng12i lao 
&*ng và &B cao V#n hóa 
doanh nghi(p. Vi)n N2ng suBt Vi)t Nam cBp ch!ng nh#n th0c hành t-t 5S cho C. quan 'iMu hành 

PV GAS

Toàn b/ nhân viên CQ'H TCT "Mu "+4c t#p huBn th0c hành 5S

trình này, CQ@H TCT !ã quy"t 
tâm xây d/ng thành công 5S v)i 
ph3Ang châm: 5S không chI !An 
thu1n là công c# !, t9o d/ng 
môi tr3Fng làm vi+c ng0n n8p, 
hi+u qu6, mà còn góp ph1n vào 
vi+c phát tri,n con ng3Fi, giúp 
mMi CBCNV t=ng b3)c nâng cao 
tinh th1n t/ giác, trách nhi+m, 
tinh th1n t?p th,; thúc !By s/ 
hòa !-ng, hM tr4 lJn nhau, !, 
m&i ng3Fi có trách nhi+m hAn 
v)i công vi+c.

V0n phòng CQ@H TCT có 
!5c thù là môi tr3Fng làm vi+c 
khép kín, di+n tích sD d#ng 
không l)n, kh(i l34ng công vi+c 
và tài li+u khá nhi*u. Bên c9nh 
!ó, vi+c thay !:i thói quen b( trí 
nAi làm vi+c, khi không có nhi*u 
thFi gian !, d&n dQp kP, là c6 
m;t quá trình dài và nhi*u thách 
thEc, !òi hCi s/ nM l/c c'a mMi 
cá nhân trong t?p th,. CQ@H 
TCT xác !%nh vi+c áp d#ng 5S 
không chI là khuy"n khích mà 
chính là m;t yêu c1u !(i v)i 
t=ng CBCNV !, t=ng b3)c hoàn 
thi+n v0n hóa doanh nghi+p PV 
GAS. Ph3Ang châm “@oàn k"t - 
@:i m)i - Chuyên nghi+p - Hành 
!;ng” c'a TCT !34c nh2n m9nh  
xuyên su(t quá trình xây d/ng 
5S c'a CQ@H TCT. 

Ban 5S !34c thành l?p và 
!34c !ào t9o v* ph3Ang pháp 
tri,n khai, !5t m#c tiêu và l?p k" 
ho9ch c# th,, cùng h+ th(ng tài 
li+u, chính sách 5S, quy !%nh th/c 
hành t(t 5S !34c xây d/ng và 
ban hành. 16 CBNV t= các ban 
!34c !ào t9o tr< thành !ánh 
giá viên n;i b; 5S. 100% CBNV 
CQ@H TCT !34c !ào t9o !, 

nâng cao nh?n thEc cLng nh3 
hi,u cách v?n d#ng 5S vào th/c 
t" khu v/c làm vi+c cá nhân. T2t 
c6 !34c chuBn b% chu !áo và bài 
b6n. D3)i s/ cam k"t, chI !9o 
sâu s8c c'a lãnh !9o TCT, s/ 
!-ng lòng c'a t?p th, ng3Fi lao 
!;ng CQ@H TCT, 5S và Kaizen 
(s/ c6i ti"n) !34c nhanh chóng 
tri,n khai, c# th, hóa bOng hành 
!;ng trong các ho9t !;ng hàng 
ngày c'a mMi CBCNV < t=ng 
ban, b; ph?n.

N7 l2c hành &'ng và thành 
qu# &"n s8m

Các Ban trong CQ@H TCT 
!*u th, hi+n quy"t tâm cao 
trong th/c hi+n 5S. Quy"t tâm 
nM l/c cao, ch9y !ua v* thFi 
gian, tinh th1n sUn sàng c(ng 
hi"n công sEc !34c lan truy*n 
và t9o thành sEc m9nh t?p th,. 
Trong thFi gian ng8n k> l#c, 
toàn b; CQ@H v=a hoàn thành 
ch3Ang trình 5S !úng ti"n !; 
v=a !6m b6o công vi+c c'a Ban, 
trong !i*u ki+n không thu?n l4i 
khi !ang h4p l/c xD lK nh7ng 
thách thEc c'a tác !;ng kép 
t= !9i d%ch Covid-19 và giá d1u 
bi"n !;ng x2u. T=ng ng3Fi lao 

!;ng nâng cao K thEc d&n dQp, 
s8p x"p l9i nAi làm vi+c c'a riêng 
mình và cùng th/c hi+n ch3Ang 
trình 5S < các Ban, b; ph?n. @5c 
bi+t c6 nh7ng kho6ng sinh ho9t 
chung, công trình ph# tr4, c6nh 
quan xung quanh cLng !*u !34c 
l3u tâm, chung sEc bi"n c6i. Các 
v?t d#ng không c1n thi"t, cL, h3 
hCng, lMi thFi !34c lo9i bC và di 
dFi khCi khu v/c làm vi+c, t9o 
không gian, m5t bOng thông 
thoáng hAn. Kho tài li+u, h- sA, 
v0n phòng phBm !34c s8p x"p 
g&n gàng, khoa h&c, dS ki,m 
soát và sD d#ng thu?n ti+n hAn. 
Khu v/c bàn làm vi+c !34c b( 
trí, s8p x"p khoa h&c, an toàn, 
g&n gàng và thu?n ti+n cho công 
vi+c… Song hành cùng các công 
tác 5S còn t0ng c3Fng phong 
trào th/c hành ti"t ki+m, phong 
trào xanh - s9ch - !Qp công s<, 
phong trào thi !ua vui t3Ai và 
hi+u qu6 gi7a các ban.

T=ng b3)c, H+ th(ng 5S 
CQ@H TCT !ã !34c xây d/ng, 
th/c hi+n, !áp Eng các tiêu 
chí th/c hành t(t 5S. ChI trong 
m;t thFi gian ng8n, cùng v)i s/ 
!ào t9o, l?p k" ho9ch và tri,n 

M/t góc "<i m;i mang tinh th$n "oàn k*t và tuyên truyMn V2n hóa PV GAS
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khai nghiêm túc, 
tích c/c, !"n nay 
100% khu v/c 
v0n phòng làm 
vi+c t9i CQ@H 
TCT !ã !34c th/c 
hi+n 5S (bao g-m 
kho tài li+u/h- sA 
các Ban, các khu 
v/c làm vi+c). Khu 
v/c b"p và nhà 
0n, Phòng y t", 
Trung tâm !i*u 
!; khí, phòng 
Server cLng !34c 
tri,n khai 5S. CA 
s< h9 t1ng !34c !1u t3 m)i, 
môi tr3Fng làm vi+c xanh - s9ch 
- !Qp, thu?n ti+n hAn. Cán b; 
nhân viên c'a CQ@H TCT th2u 
hi,u hAn v* 5S; có thái !; tích 
c/c, c<i m< v)i s/ thay !:i và 
nh?n thEc !34c vai trò và trách 
nhi+m c'a mình trong th/c hành 
5S, nhOm duy trì môi tr3Fng làm 
vi+c s9ch sH, g&n gàng và s8p 
x"p khoa h&c, cLng nh3 góp 
ph1n xây d/ng VHDN. Qua !ó, 
ch3Ang trình 5S !ã b3)c !1u hM 
tr4 tích c/c các ngu-n l/c, giúp 
t0ng n0ng su2t, ch2t l34ng lao 
!;ng trong toàn CA quan; góp 
ph1n t9o môi tr3Fng làm vi+c 
vui vN, thân thi+n, c<i m<, h4p 
tác hAn.

Quá trình th/c hi+n g8n li*n 
v)i !ánh giá, rút kinh nghi+m 
thông qua !ánh giá n;i b;, ti"n 
t)i !ánh giá c2p chEng nh?n 
th/c hành t(t 5S b<i t: chEc 
!ánh giá bên ngoài. Qua !ó t=ng 
b3)c kh8c ph#c nh7ng !i*u còn 
thi"u sót, phát huy tinh th1n h&c 
hCi và c6i ti"n !, ch3Ang trình 

5S !34c tri,n khai toàn di+n và 
hi+u qu6, th/c s/ !i vào th/c 
tiSn. Tháng 10/2020, CQ@H TCT 
!ã !34c Vi+n N0ng su2t Vi+t 
Nam c2p chEng nh?n th/c hành 
t(t 5S, v)i lFi nh?n xét khen ng4i 
v* nhi*u ph3Ang di+n, !9t !i,m 
s( cao nh2t trong các !An v% PV 
GAS !ã !34c c2p chEng nh?n, 
cLng nh3 !9t thE h9ng cao so 
v)i các doanh nghi+p khác. @ây 
là s/ ghi nh?n cho s/ nM l/c 
thay !:i thói quen c'a c6 t?p 
th, trong m;t kho6ng thFi gian 
t3Ang !(i ng8n.

Sau m;t thFi gian tri,n khai, 
ch3Ang trình th/c hành t(t 5S t9i 
CQ@H TCT !ã thu !34c nh7ng 
k"t qu6 quan tr&ng b3)c !1u. 
Tuy nhiên vi+c duy trì b*n v7ng 
và c6i ti"n không ng=ng !, 5S 
!-ng hành và phát tri,n trong 
cu;c s(ng lao !;ng vJn !ang 
!5t ra nhi*u thách thEc phía 
tr3)c. Trong thFi gian t)i, !, 
ti"p t#c phát huy hi+u qu6 c'a 
ch3Ang trình 5S mang l9i, CQ@H 
TCT sH ti"p t#c duy trì, c6i ti"n 

ch3Ang trình 5S: T0ng c3Fng 
truy*n thông, l-ng ghép tuyên 
truy*n v* 5S trong các cu;c h&p 
lãnh !9o, giao ban v* xây d/ng 
v0n hóa doanh nghi+p; duy trì 
!ánh giá n;i b; theo quy trình 
!ánh giá n;i b; !ã ban hành; 
ban hành m)i ho5c l-ng ghép 
k"t qu6 th/c hi+n 5S vào chính 
sách thi !ua khen th3<ng hi+n 
hành; trong quá trình !ó, CQ@H 
TCT cLng khuy"n khích các Ban, 
b; ph?n !5t m#c tiêu c6i ti"n và 
cùng nhau th/c hi+n, !ánh giá 
!%nh kG; !ào t9o và thi"t l?p m#c 
tiêu Kaizen h3)ng t)i xây d/ng 
v0n hóa doanh nghi+p (qu6n lK 
tr/c quan, tiêu chuBn hóa, v0n 
hóa !úng giF, thân thi+n, chuyên 
nghi+p…), nhOm vi+c t9o nên 
m;t môi tr3Fng lao !;ng hi+u 
qu6, mang l9i nh7ng !;ng l/c 
tích c/c cho CBCNV, t= !ó lan 
tCa v0n hóa doanh nghi+p PV 
GAS v)i 5 giá tr% c(t lõi “@oàn k"t 
- Chuyên nghi+p - Hi+u qu6 - An 
toàn - @:i m)i”./.

M.P

Quang c7nh v2n phòng làm vi)c c6a CQ'H PV GAS 

Công &oàn 
PVcomBank khuy"n 
khích tinh th.n h)c 
t%p c9a các công 
&oàn viên.

Công !oàn viên 
PVcomBank !ã t9o 
v0n hóa không ng=ng 
h&c t?p trong nhi*u 
n0m qua. H&c t= lãnh 
!9o, t= !-ng nghi+p 
cùng phòng, ban !An 
v% cho !"n tham gia 
các h;i th6o, khóa 
h&c tr/c ti"p, khóa 
h&c online… 

Công !oàn PVcomBank !ã khuy"n khích tinh 
th1n h&c t?p c'a các công !oàn viên thông qua 
các cu;c thi c'a công !oàn nh3: Tìm hi,u ho9t 
!;ng công !oàn, cu;c thi ngh. m)i làm m)i, tìm 
hi,u v* phong trào 5S, hành trình Petrovietnam… 
Tham gia các cu;c thi !òi hCi các công !oàn viên 
PVcomBank có thói quen tìm !&c tài li+u, ham mê 
hi,u bi"t !, t= !ó không ng=ng h&c t?p, tìm hi,u 
nhi*u hAn các l.nh v/c, ch' !* khác nhau. Các 
khóa !ào t9o n;i b; cLng !34c PVcomBank t: 
chEc th3Fng xuyên, thu hút !34c !ông !6o các 
công !oàn viên ngân hàng tham gia gi6ng d9y và 
h&c t?p.

Thông qua vi+c h&c t?p, ti"p xúc v)i các công 
!oàn viên, cán b; công !oàn cLng n8m !34c tâm 
t3, nguy+n v&ng !, t= !ó !* xu2t các K ki"n b: 
sung, sDa !:i, hoàn thi+n các chính sách phù h4p 
nguy+n v&ng c'a các công !oàn viên. Bên c9nh 
vi+c tham gia các khóa h&c do ngân hàng t: chEc, 

các cán b; Công !oàn PVcomBank cLng phát huy 
tinh th1n t/ h&c < m&i lúc, m&i nAi, trong giao ti"p, 
trong công vi+c hOng ngày, h&c rút kinh nghi+m t= 
nh7ng thành công cLng nh3 th2t b9i. 

C0n cE vào yêu c1u công vi+c !ang !6m 
nhi+m, các công !oàn viên t9i PVcomBank luôn 
l/a ch&n nh7ng khóa h&c thi"t th/c !, h&c. Các 
ki"n thEc c?p nh?t luôn !34c l3u tr7 t9i kho tài 
li+u !, các công !oàn viên ti+n tra cEu và áp 
d#ng vào công vi+c. Sau nhi*u n0m chú tr&ng 
công tác !ào t9o, !"n thFi !i,m hi+n t9i hi+u qu6 
c'a các ch3Ang trình !ào t9o t9i PVcomBank !ã 
d1n th, hi+n rõ nét hAn thông qua ch2t l34ng 
công vi+c. @;i ngL cán b; giCi, tâm huy"t, khao 
khát xây d/ng t: chEc v7ng m9nh !óng góp vào 
s/ phát tri,n c'a ngân hàng luôn là ni*m t/ hào 
c'a Công !oàn PVcomBank./.

M.H

0$,�+�
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Công "oàn viên PVcomBank t(i l;p "ào t(o ki*n th!c pháp lu#t
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Tham d/ lS khai m9c có !-ng chí NguySn 
Xuân C3Fng, Bí th3 @6ng 'y, T:ng giám !(c; 
!-ng chí @M @Ec Chi"n, Phó Bí th3 @6ng 'y, 

Phó Ch' t%ch H@QT; !-ng chí H- Tr&ng Thoán - Ty 
viên BTV Công !oàn D1u khí Vi+t Nam (C@ DKVN), 
Ch' t%ch Công !oàn - Tr3<ng ban T: chEc H;i 
thao; !-ng chí NguySn Nh3 Ánh - Ty viên BCH H;i 
C/u chi"n binh (CCB) T?p !oàn, Ch' t%ch H;i CCB 
PV Drilling, Phó Ch' t%ch Công !oàn T:ng công ty; 
!-ng chí V0n @Ec Ba - Ty viên BCH @oàn Thanh 
niên T?p !oàn, Bí th3 @TN T:ng công ty; cùng v)i 
s/ hi+n di+n c'a các !-ng chí Ty viên BCH Công 
!oàn, H;i CCB, @oàn Thanh niên T:ng công ty; các 
!-ng chí lãnh !9o, !9i di+n lãnh !9o công !oàn 
các !An v% thành viên PV Drilling và hAn 300 v?n 
!;ng viên.

Do 6nh h3<ng c'a d%ch b+nh Covid-19 và tình 
hình s6n xu2t, kinh doanh c'a T:ng công ty vJn 
!ang g5p nhi*u khó kh0n, h;i thao n0m nay c'a 
PV Drilling !34c t: chEc v)i quy mô nhC g&n, tuy 
nhiên vJn !6m b6o !34c ch2t l34ng cLng nh3 quy 
t# !34c !ông !6o ng3Fi lao !;ng tham d/. H;i 
thao quy t# hAn 300 V@V thi !2u 4 môn g-m: Bóng 
!á, tennis, c1u lông, bóng bàn; tranh tài < 15 b; huy 
ch3Ang các lo9i.

Phát bi,u t9i bu:i lS khai m9c, !-ng chí NguySn 
Xuân C3Fng - T:ng giám !(c T:ng công ty PV 
Drilling !ánh giá cao K ngh.a h;i thao n0m nay 
nhân d%p chào m=ng k> ni+m 19 n0m thành l?p PV 
Drilling. @-ng chí NguySn Xuân C3Fng nh2n m9nh, 

!ây là nét !5c tr3ng, truy*n th(ng c'a PV Drilling, 
là sân chAi b: ích, nAi t=ng CBCNV, t=ng v?n !;ng 
viên PV Drilling th, hi+n tài n0ng c'a mình qua 
t=ng môn. Và qua thi !2u, mMi CBCNV trong toàn 
PV Drilling có th, giao l3u v)i nhau t= kh(i HO cho 
!"n v0n phòng T:ng công ty, !ây cLng là thFi gian 
quK báu giúp CBCNV PV Drilling luôn vui vN và l9c 
quan sau nh7ng ngày làm vi+c. T:ng giám !(c 
NguySn Xuân C3Fng cLng thay m5t BTC chúc cho 
các v?n !;ng viên d-i dào sEc khCe, thi !2u v)i 
tinh th1n fair play, !o9t chEc vô !%ch t9i gi6i !2u 
!1y K ngh.a này.

Nhân bu:i khai m9c, nhOm hM tr4 cho các gia 
!ình ng3Fi lao !;ng tr3)c 6nh h3<ng b<i lL l#t, 
thiên tai trong tháng 10 v=a qua và !By m9nh 
th/c hi+n các ch3Ang trình "Phúc l4i cho !oàn 
viên" giúp ng3Fi lao !;ng an tâm lao !;ng s6n 
xu2t và ti"p t#c !-ng hành cùng PV Drilling, T:ng 
công ty và Công !oàn PV Drilling !ã trao ph1n 
quà hM tr4 cho các gia !ình CBCNV !ang làm vi+c 
t9i PV Drilling b% thi+t h9i b<i bão lL t9i mi*n Trung 
v)i t:ng s( ti*n hM tr4 lên !"n hAn 140 tri+u !-ng. 

+˻1*�7+˗0
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T. ngày 6 &'n 7/11 t=i Trung tâm V#n hóa 
th% thao Vietsovpetro, thành ph4 V9ng Tàu, 
Công &oàn TCng công ty CC ph!n Khoan và 
D5ch vG Khoan D!u khí (PV Drilling) &ã tC chIc 
thành công H*i thao chào m.ng 19 n#m thành 
l-p PV Drilling (26/11/2001 - 26/11/2020).

Lãnh "(o PV Drilling phát bi1u t(i H/i Thao

S( ti*n này !34c trích t= ti*n quyên góp 'ng h; 
c'a CBCNV PV Drilling do Công !oàn và T:ng 
công ty phát !;ng.

Trong ngày 6/11 !ã diSn ra vòng lo9i các môn 
tennis, c1u lông, bóng bàn. Sau lS khai m9c, t2t 
c6 các n;i dung thi !2u !34c ti"p t#c. Các V@V/
!;i !o9t gi6i Nh2t, Nhì, Ba !34c BTC trao Huy 
ch3Ang Vàng, B9c, @-ng kèm theo ti*n th3<ng. 
Riêng !;i vô !%ch môn bóng !á !34c trao Cúp 
Luân l3u.

@34c bi"t, tr3)c !ó vào ngày 24-25/10, môn 
bóng !á nam !ã thi !2u vòng b6ng và l/a ch&n 
!34c 4 !;i xu2t s8c nh2t vào thi !2u bán k"t. Các 
tr?n bán k"t, chung k"t, tranh h9ng Ba diSn ra 
vào ngày 7/11. K"t qu6 bóng !á nam, Cúp Vô !%ch 
!ã thu;c v* PVD Training, gi6i Nhì thu;c v* PVD 
Offshore và gi6i Ba thu;c v* PVD Tech.

Ngoài gi6i th3<ng cho t=ng n;i dung thi !2u, 
Ban T: chEc còn trao gi6i th3<ng ph# dành cho 

V@V cao tu:i nh2t, V@V trN tu:i nh2t và danh hi+u 
Vua phá l3)i !(i v)i môn bóng !á.

Sau 2 ngày tranh tài sôi n:i, v)i tinh th1n thi !2u 
“@oàn k"t - Trung th/c - Cao th34ng”, bOng s/ nM 
l/c h"t mình trong thi !2u, các V@V !ã thi !2u xu2t 
s8c, giành nh7ng gi6i cao cho cá nhân cLng nh3 
t?p th,. Các gi6i th3<ng trên là s/ ghi nh?n nh7ng 
nM l/c h"t mình c'a các V@V v)i phong trào rèn 
luy+n sEc khCe !, thi !ua lao !;ng s6n xu2t.

H;i thao PV Drilling l1n thE 19 n0m 2020 !ã 
thành công t(t !Qp. @-ng thFi ho9t !;ng th3Fng 
niên trong phong trào công nhân lao !;ng do 
Công !oàn PV Drilling t: chEc này cho th2y: T9i 
PV Drilling, ng3Fi lao !;ng luôn !34c t9o !i*u ki+n 
tham gia các phong trào v0n hóa, v0n ngh+, th, 
thao nhOm t9o s/ g8n k"t, giao l3u và duy trì sEc 
khCe, !óng góp vào s/ phát tri,n c'a chung c'a 
T:ng công ty PV Drilling./.

H.T

Toàn c7nh H/i thao PV Drillling l$n th! 19
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Trong 3 ngày 4 !"n 6/10/2020, Công !oàn 
T:ng công ty C: ph1n Xây l8p D1u khí Vi+t 
Nam (PVC) !ã t: chEc ch17ng trình vB ngu)n, 

ôn l=i truyBn th4ng t=i tJnh Hà Giang. Ch3Ang trình 
nOm trong chuMi các ho9t !;ng c'a Công !oàn 
PVC và các công !oàn cA s< tr/c thu;c nhân d%p 
k> ni+m 90 n0m Ngày thành l?p H;i LHPN Vi+t 
Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). 

@i,m !"n !1u tiên, !oàn !ã vào th8p h3Ang 
t3<ng ni+m các anh hùng li+t s. trong cu;c chi"n 
!2u b6o v+ t=ng t2c !2t thiêng liêng c'a T: qu(c 

t9i Ngh.a trang li+t s. Qu(c gia V% Xuyên (huy+n V% 
Xuyên, tInh Hà Giang). Chia sN c6m xúc c'a mình, 
Phó T:ng giám !(c PVC NguySn Trung Trí b-i h-i: 
“Hôm nay, th?t xúc !;ng !34c dâng hoa, th8p nén 
h3Ang thành kính t9i Ngh.a trang li+t s. Qu(c gia V% 
Xuyên. Chúng ta bi"t An các anh hùng li+t s. !ã hy 
sinh cho !;c l?p, t/ do cho T: qu(c và nguy+n ti"p 
t#c truy*n th(ng vinh quang, tuy+t !(i trung thành 
v)i lK t3<ng c'a @6ng, mãi !i theo con !3Fng mà 
@6ng, Bác H- l/a ch&n, !oàn k"t m;t lòng v34t 
qua khó kh0n…”.

CLng trên hành trình v* ngu-n t9i Hà Giang, 
!oàn !ã !"n huy+n @-ng V0n, ti"n hành lS chào 
cF t9i C;t cF LLng Cú. C;t cF LLng Cú !34c xây 
d/ng trên !Inh núi R-ng, là nAi h;i t# linh khí thiêng 
liêng c'a c/c B8c, trên !Inh c;t cF là lá cF !C sao 
vàng r;ng 54m2, t34ng tr3ng cho 54 dân t;c anh 
em chung s(ng trên T: qu(c Vi+t Nam. T9i ch3Ang 
trình v* ngu-n này, !-ng chí NguySn Th% Thu 
H3Fng - Phó Bí th3 th3Fng tr/c @6ng 'y - Ch' t%ch 
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Nhân d5p kM ni(m 90 n#m ngày thành l-p 
H*i LHPN Vi(t Nam 20/10, các c/p công &oàn 
trong toàn TCng công ty CC ph!n Xây l;p D!u 
khí Vi(t Nam (PVC) &ã tC chIc nhiBu ho=t &*ng 
sôi nCi, t=o sân ch7i lành m=nh, thi't th$c cho 
n< CNVCL@.

Ban lãnh "(o PVC-MS chúc m%ng nE CBCNV nhân kF ni)m 90 n2m Ngày thành l#p H/i LHPNVN

Công !oàn T:ng công ty PVC 
chia sN: Hành trình v* ngu-n là 
d%p !, CBCNV, !oàn viên công 
!oàn cùng ôn l9i truy*n th(ng vN 
vang c'a dân t;c qua các cu;c 
kháng chi"n, !-ng thFi giáo d#c, 
nâng cao K thEc chính tr%, t3 
t3<ng, khAi d?y tinh th1n yêu 
n3)c, truy*n th(ng cách m9ng, 
h3)ng v* c;i ngu-n thiêng liêng 
c'a dân t;c; !ây cLng là d%p !, 
mMi !oàn viên công !oàn c'a 
T:ng công ty hi,u bi"t thêm v* 
l%ch sD !2t n3)c Vi+t Nam, t= !ó 
t9o !;ng l/c, ni*m tin !, v34t qua khó kh0n thách 
thEc, ra sEc thi !ua, ph2n !2u, hoàn thành t(t m&i 
nhi+m v# công tác !34c giao. 

CLng trong d%p này, Công !oàn CA quan T:ng 
công ty C: ph1n Xây l8p D1u khí Vi+t Nam t: chEc 
ch3Ang trình tham quan, dã ngo9i t9i khu du l%ch 
Asian Resort Th9ch Th2t - Hà N;i !, tri ân nh7ng 
!óng góp c'a !;i ngL cán b; n7 cho quá trình xây 
d/ng và phát tri,n c'a T:ng công ty; là m;t trong 
nh7ng d%p !, ôn l9i nh7ng giá tr% v0n hóa truy*n 
th(ng c'a dân t;c. Qua !ó, !ã góp ph1n ch0m lo 
và t0ng c3Fng hAn n7a tình !oàn k"t, s/ giao l3u 
trong toàn CA quan T:ng công ty; !;ng viên, khích 
l+ tinh th1n làm vi+c h0ng say cho n7 CBCNV - 
nh7ng nhân t( có nhi*u !óng góp trong quá trình 
xây d/ng và phát tri,n c'a T:ng công ty.

Chi*u ngày 19/10, t9i tr# s< công ty, PVC-MS !ã 
t: chEc LS g5p m5t ôn l9i truy*n th(ng 37 n0m 
ngày thành l?p Công ty (20/10/1983 - 20/10/2020) 
và 90 n0m Ngày thành l?p H;i Liên hi+p Ph# n7 
Vi+t Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). T9i bu:i g5p 
m5t, Ban lãnh !9o Công ty !ã gDi lFi chúc m=ng 
t)i toàn th, n7 CBCNV lao !;ng nhân k> ni+m 90 
n0m Ngày thành l?p H;i Liên hi+p Ph# n7 Vi+t Nam. 
@9i di+n Ban lãnh !9o Công ty, Giám !(c @inh V0n 
Tân chia sN: Tuy s( l34ng ch% em chI chi"m kho6ng 
hAn 10% t:ng s( CBCNV lao !;ng Công ty, nh3ng 
các ch% em !ã làm vi+c r2t tích c/c và hi+u qu6. 
S/ thành công c'a Công ty có s/ !óng góp không 
nhC c'a các ch% em. Ban lãnh !9o !ánh giá cao 

nh7ng c(ng hi"n c'a ch% em trong s/ nghi+p phát 
tri,n c'a Công ty.

CLng t9i bu:i lS, !-ng chí NguySn Th% Thu Siêm 
- Phó Ch' t%ch Công !oàn, Tr3<ng ban N7 công 
Công ty !ã ôn l9i truy*n th(ng 90 n0m xây d/ng 
và tr3<ng thành c'a H;i Liên hi+p Ph# n7 Vi+t 
Nam. Thay m5t 108 n7 cán b;/lao !;ng Công ty, 
!-ng chí NguySn Thi Thu Siêm gDi lFi c6m An sâu 
s8c t)i Ban lãnh !9o Công ty. M5c dù trong giai 
!o9n khó kh0n, nh3ng Ban lãnh !9o Công ty vJn 
không quên dành s/ quan tâm, !;ng viên và t9o 
!i*u ki+n cLng nh3 ghi nh?n s/ !óng góp c'a ch% 
em ph# n7. @ây là ngu-n !;ng viên l)n !, ch% em 
không ng=ng trau d-i, h&c hCi và c(ng hi"n.

Các ho9t !;ng chào m=ng k> ni+m 90 n0m 
Ngày thành l?p H;i LHPN Vi+t Nam c'a Công 
!oàn T:ng công ty PVC và các công !oàn cA s< 
!ã khích l+, !;ng viên n7 cán b;, CNVCL@ c'a 
T:ng công ty v34t qua khó kh0n quy"t tâm thi 
!ua lao !;ng giCi, lao !;ng sáng t9o, tích c/c h&c 
t?p nâng cao trình !; m&i m5t, xây d/ng gia !ình 
“No 2m, ti"n b;, h9nh phúc”. @-ng thFi, thông qua 
vi+c t: chEc các ho9t !;ng k> ni+m nhOm nâng 
cao n0ng l/c c'a cán b; làm công tác n7 công, 
nâng cao hi+u qu6 ho9t !;ng Ban N7 công Công 
!oàn và !5c bi+t là s/ ph(i h4p ch5t chH trong 
công tác chI !9o ho9t !;ng c'a t: chEc công 
!oàn v)i Ban Vì s/ ti"n b; ph# n7 c'a T:ng công 
ty và các !An v%./.

V.L

'9ng chí L+.ng 'ình Thành, Bí th+ '7ng 6y, Thành viên Ph: trách H'QT,
T<ng giám "-c TCT ch:p 7nh l+u ni)m cùng nE CBCNV C. quan TCT t(i Asian Resort
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-"n d/ bu:i t:ng k"t, v* 
phía T:ng công ty PTSC 
có ông NguySn Tr1n Toàn 

- Phó T:ng giám !(c, Ch' t%ch 
Công !oàn T:ng công ty; ông 
VL @Ec C3Fng - Phó Ch' t%ch 
th3Fng tr/c Công !oàn T:ng 
công ty. V* phía !An v% có ông 
Ph9m V0n Hùng - Bí th3 @6ng 
'y, Giám !(c PTSC Qu6ng Ngãi; 
cùng !9i di+n lãnh !9o các !An 
v%, ch' !1u t3 và các nhà th1u.

T9i bu:i t:ng k"t, các !An v% 
!ã báo cáo các thu?n l4i, khó 
kh0n trong quá trình th/c hi+n 
công tác b6o d3Rng, sDa ch7a 
NMLD Dung Qu2t. Tình hình 

n0m nay !5c bi+t khó kh0n 
do 6nh h3<ng b<i d%ch b+nh 
Covid-19 nên ph6i cách ly cho 
các chuyên gia và ng3Fi lao 
!;ng, 6nh h3<ng không nhC !"n 
công tác thi công. V)i kh(i l34ng 
công vi+c kh:ng l- t9i d/ án, 
tuy nhiên, ng3Fi lao !;ng c'a 
PTSC !ã r2t khBn tr3Ang th/c 
hi+n !-ng thFi !6m b6o an toàn 
tuy+t !(i khi thi công, công tác 
theo dõi và ki,m soát an toàn 
sEc khCe môi tr3Fng cLng !34c 
th/c hi+n r2t ch5t chH.

V)i !;i ngL ng3Fi lao !;ng 
trN, n0ng !;ng và giàu nhi+t 
huy"t cùng v)i kinh nghi+m !ã 
tích lLy qua t=ng d/ án, công tác 
thi công các gói th1u t9i d/ án 
!ã xu2t s8c v* !ích tr3)c thFi 
h9n !6m b6o ch2t l34ng, an 
toàn tuy+t !(i.

Phát bi,u t9i bu:i lS, ông 
Ph9m V0n Hùng - Giám !(c 

PTSC Qu6ng Ngãi !ã !9i di+n 
báo cáo lãnh !9o Công !oàn 
T:ng công ty v* các v2n !* khi 
th/c hi+n d/ án, !-ng thFi c6m 
An s/ quan tâm k%p thFi c'a 
Công !oàn T:ng công ty !"n 
ng3Fi lao !;ng, t9o !;ng l/c 
cho ng3Fi lao !;ng phát huy 
kh6 n0ng, ph2n !2u thi !ua 
hoàn thành m&i chI tiêu !* ra.

Ông NguySn Tr1n Toàn - Phó 
T:ng giám !(c, Ch' t%ch Công 
!oàn PTSC !ã ghi nh?n và bi,u 
d3Ang k"t qu6 !9t !34c, !-ng 
thFi chúc m=ng các !An v% !ã 
hoàn thành xu2t s8c m&i chI tiêu 
!* ra, xây d/ng hình 6nh PTSC 
v7ng m9nh toàn di+n trong m8t 
các !(i tác và ch' !1u t3.

T9i bu:i t:ng k"t, Công !oàn 
PTSC !ã bi,u d3Ang khen 
th3<ng 11 t?p th, và 30 cá nhân 
c'a các !An v% tham gia d/ án./.

H.N
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V.a qua, Công &oàn 
TCng công ty CC ph!n D5ch 
vG K, thu-t D!u khí Vi(t 
Nam (PTSC) &ã tC chIc 
tCng k't khen th1Eng 
các t-p th%, cá nhân hoàn 
thành xu/t s;c nhi(m 
vG t=i D$ án B"o d1Tng 
Nhà máy L6c d!u (NMLD) 
Dung Qu/t l!n thI 4 theo 
hình thIc tr$c tuy'n t=i 
hai &i%m c!u PTSC Qu"ng 
Ngãi và Khách s=n D!u 
khí PTSC. @ây là d$ án do 
PTSC Qu"ng Ngãi, PPS và 
POS tri%n khai.

Khen th+Jng các "i1n hình xuBt sCc trong D0 án B7o d+Qng NMLD Dung QuBt

Ch(ng bi"n !:i khí h?u v)i khBu hi+u 
SaveMekongDelta ti"p t#c là thông !i+p 
ch' !9o c'a gi6i. V)i ho9t !;ng “MMi Runner 

ch9y - M;t cây xanh !34c tr-ng” sH là ch3Ang trình 
hành !;ng K ngh.a mà t2t c6 c;ng !-ng ch9y b; 
góp sEc vào chi"n l34c phát tri,n @-ng bOng sông 
CDu Long (@BSCL). Qua !ó, thông !i+p !ã !i t= lFi 
kêu g&i thành hành !;ng c# th,, !úng v)i tinh th1n 
c'a m;t Runner chân chính.

Qua !ó, gi6i ch9y tr< thành m;t kênh truy*n 
thông !;c !áo, góp ph1n ch(ng bi"n !:i khí h?u, 
qu6ng bá, thúc !By phát tri,n du l%ch, cùng chung 
tay xây d/ng @BSCL xanh - s9ch - !Qp - phát tri,n 
b*n v7ng. Các v?n !;ng viên !ã có nh7ng tr6i 
nghi+m !5c bi+t khi ch9y trên nh7ng cung !3Fng 
v)i hàng nghìn c: !;ng viên c: vL. Tham gia gi6i 
H?u Giang Marathon 2020 Công ty C: ph1n Phân 
bón D1u khí Cà Mau (PVCFC) tham d/ có anh Tr1n 
Ng&c Nguyên - Ch' t%ch H@QT; anh V0n Ti"n Thanh 

- T:ng giám !(c và các anh là thành viên trong 
H@QT, Ban TG@, cùng hAn 70 CBCNV PVCFC tham 
gia v)i các c/ ly 5km, 10km, 21km, 42km. Các runners 
PVCFC có cA h;i tr6i nghi+m cung !3Fng ch9y !Qp 
nh2t c'a mi*n Tây sông n3)c v)i hình 6nh ng3Fi 
dân hi*n hòa, m"n khách; nh7ng xóm làng m;t m9c 
nên thA; nh7ng cánh !-ng lúa b9t ngàn.

MMi thành viên tham gia H?u Giang Marathon 
2020 !*u có chung m;t suy ngh.: Ch9y không 
chI vì sEc khCe b6n thân, mà còn mu(n lan tCa 
v0n hóa Nhân viên khCe - Doanh nghi+p m9nh 
!, truy*n c6m hEng, tình yêu th, thao, l(i s(ng 
n0ng !;ng, s/ t/ tin - khCe !, sáng t9o. Hình 6nh 
n:i b?t c'a nh7ng chi"c áo vàng cùng s/ m9nh 
mH, tinh th1n !oàn k"t, thân thi+n c'a CBNV Phân 
bón Cà Mau t9i H?u Giang Marathon 2020 !ã 
gây !34c 2n t34ng t(t !Qp !(i v)i các t: chEc, 
cá nhân tham gia gi6i ch9y nói chung cLng nh3 
ng3Fi dân H?u Giang./.
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CBCNV PVCFC h!ng khJi tham gia Gi7i H#u Giang Marathon 2020 
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PETROVIETNAM N! L"C V#$T B%C
HOÀN THÀNH K& HO'CH 2020,

TÍCH C"C CHU(N B) CHO K& HO'CH N*M 2021
0$,�3+ŅŃ1*����+,˩1�$1+

Ngày 4/12, T:ng giám !(c Petrovietnam Lê 
M9nh Hùng !ã ch' trì cu;c h&p giao ban 
tr/c tuy"n v)i lãnh !9o các !An v% thành 

viên v* k"t qu6 s6n xu2t kinh doanh tháng 11 và 11 
tháng n0m 2020, !-ng thFi chuBn b% tri,n khai k" 
ho9ch n0m 2021.

Trong b(i c6nh ngành D1u khí toàn c1u ti"p t#c 
ch%u 6nh h3<ng n5ng n* t= “kh'ng ho6ng kép” do 
d%ch Covid-19 kéo giá d1u duy trì gi6m sâu. Giá 

d1u bình quân 11 tháng !9t 43,8 USD/thùng, th2p 
hAn r2t nhi*u so v)i giá k" ho9ch là 60 USD/thùng. 
Tính !"n h"t quK III/2020, các t?p !oàn d1u mC l)n 
nh3: Shell, BP, Chevron... !*u ghi nh?n các kho6n 
thua lM t)i hàng ch#c t> USD. Trong !ó, BP (Anh) 
!ã báo cáo kho6n lM kh'ng t)i 16,8 t> USD trong 
quK II và ti"p t#c ghi nh?n lM ròng 450 tri+u USD 
trong quK III; Chevron, "!9i gia" d1u mC c'a MP báo 
cáo kho6n lM 8,3 t> USD trong quK II và kho6n lM 
207 tri+u USD trong quK III; Shell (Hà Lan) ghi nh?n 
kho6n lM 18,15 t> USD trong 6 tháng !1u n0m 2020. 
Cùng chung c6nh ng;, hàng lo9t các công ty d1u 
khí l)n th" gi)i !ã ghi nh?n k"t qu6 kinh doanh âm 
nh3: ConocoPhillips lM 1,5 t> USD, Total lM 8,3 t> USD 
và ENI lM 7,35 t> EUR… Trong 3 khu v/c kinh t" l)n 
là MP, Eurozone và Trung Qu(c, duy nh2t chI Trung 
Qu(c có t0ng tr3<ng, còn l9i MP, châu Âu !*u có 
d2u hi+u r2t tiêu c/c.

K't thúc tháng 11 n#m 2020, T-p &oàn D!u 
khí Vi(t Nam (Petrovietnam) ti'p tGc duy trì 
Cn &5nh ho=t &*ng s"n xu/t kinh doanh, nhiBu 
chJ tiêu &=t k't qu" tích c$c trong m*t n#m 
&!y khó kh#n, thách thIc. @0c bi(t, có 10 &7n 
v5 thành viên hoàn thành v18t mIc k' ho=ch 
l8i nhu-n c" n#m 2020.

Toàn c7nh bu<i làm vi)c

Trong b(i c6nh h"t sEc khó kh0n !ó, v)i s/ chI 
!9o quy"t li+t c'a các c2p lãnh !9o và nM l/c, kiên 
trì tri,n khai !-ng b; các gói gi6i pháp Eng phó 
c'a c6 T?p !oàn; ho9t !;ng s6n xu2t kinh doanh 
và !1u t3 c'a Petrovietnam vJn ti"p t#c !34c duy 
trì :n !%nh. Tính chung 11 tháng n0m 2020, các chI 
tiêu v* s6n l34ng khai thác d1u thô, s6n xu2t !9m, 
x0ng d1u cA b6n hoàn thành và hoàn thành v34t 
mEc k" ho9ch !* ra. Doanh thu lLy k" toàn T?p 
!oàn 11 tháng 3)c !9t 508,9 nghìn t> !-ng, n;p 
ngân sách Nhà n3)c toàn T?p !oàn 3)c !9t 66 
nghìn t> !-ng. Petrovietnam !ã th/c hi+n nghiêm 
túc, hi+u qu6 công tác ti"t gi6m chi phí; t:ng giá 
tr% ti"t gi6m trong toàn T?p !oàn là 8.745 t> !-ng, 
!9t 93,9% k" ho9ch n0m, trong !ó giá tr% ti"t gi6m 
các lo9i chi phí c2u thành giá thành s6n xu2t kinh 
doanh là 3.776 t> !-ng (!9t 113% so v)i m#c tiêu 
ti"t gi6m c6 n0m là 3.338 t> !-ng) và giá tr% ti"t 
gi6m, t(i 3u trong công tác !1u t3 xây d/ng, mua 
s8m trang thi"t b% là 4.969 t> !-ng (bOng 83,2% so 
v)i m#c tiêu c6 n0m là 5.971 t> !-ng).

@5c bi+t, trong tháng 11/2020, T?p !oàn có 17 !An 
v% thành viên !9t k"t qu6 s6n xu2t kinh doanh có lãi 
và tính !"n h"t tháng 11/2020, !ã có 10 !An v% trong 
T?p !oàn không chI v* !ích s)m mà còn v34t chI 
tiêu l4i nhu?n t= 105% !"n 935% k" ho9ch c6 n0m.

T9i bu:i giao ban, trên cA s< báo cáo tình hình, 
k"t qu6 s6n xu2t kinh doanh c'a các !An v%, lãnh 
!9o Petrovietnam !ã trao !:i, chI !9o c# th, !(i 
v)i t=ng !An v% cLng nh3 t=ng kh(i/l.nh v/c ho9t 
!;ng !, gi6i quy"t k%p thFi nh7ng khó kh0n, v3)ng 
m8c, nhOm nâng cao n0ng l/c ho9t !;ng, kh6 
n0ng c9nh tranh, chuBn b% t(t cho nh7ng nhi+m v# 

tr&ng tâm n0m 2021, cLng nh3 !6m b6o s/ phát 
tri,n b*n v7ng trong nh7ng n0m ti"p theo.

Phát bi,u k"t lu?n, T:ng giám !(c Lê M9nh 
Hùng !ã c6m An, ghi nh?n và !ánh giá cao s/ nM 
l/c, c( g8ng c'a các !An v% trong n0m 2020 và 
!* ngh% các !An v% ti"p t#c nM l/c trong tháng còn 
l9i c'a n0m !, !6m b6o hoàn thành các chI tiêu, 
nhi+m v# !34c giao c'a toàn T?p !oàn.

N0m 2021 !34c d/ báo vJn là m;t n0m khó 
kh0n !(i v)i th% tr3Fng d1u khí th" gi)i, b2t ch2p 
hy v&ng v* vaccine phòng ch(ng Covid-19 d/ báo 
s)m !34c !3a vào sD d#ng. @, chuBn b% cho k" 
ho9ch s6n xu2t kinh doanh n0m 2021, T:ng giám 
!(c Petrovietnam chI !9o các !An v% cùng v)i 
T?p !oàn t?p trung th/c hi+n công tác d/ báo th% 
tr3Fng, các v2n !* kinh t" - chính tr% trong n0m 
2021 !, !3a ra các k%ch b6n Eng phó và có ph3Ang 
h3)ng qu6n tr% phù h4p; t?p trung phân tích !ánh 
giá các gi6i pháp !, tránh và h9n ch" !à suy gi6m, 
tìm gi6i pháp t0ng tr3<ng tr< l9i; phân tích kP vi+c 
!1u t3 và qu6n tr% danh m#c !1u t3; t?p trung tri,n 
khai ngay nhi+m v# trong @* án v* Eng phó v)i 
chuy,n d%ch n0ng l34ng. Bên c9nh !ó, T:ng giám 
!(c Lê M9nh Hùng cLng yêu c1u t?p trung ki,m 
soát liên k"t ngang gi7a các !An v% !, hình thành 
chuMi liên k"t v7ng ch8c trong toàn T?p !oàn, 
nhOm phát huy n;i l/c, nâng cao kh6 n0ng c9nh 
tranh; !-ng thFi !ánh giá chi ti"t, t:ng th, tài s6n, 
ngu-n l/c toàn T?p !oàn làm cA s< !, lãnh !9o 
T?p !oàn xem xét tái phân b: ngu-n l/c phù h4p 
nhOm phát huy giá tr% sD d#ng, t9o ti*n !* cho ho9t 
!;ng c'a T?p !oàn trong giai !o9n ti"p theo./.

0�3���+�$

T<ng giám "-c Petrovietnam Lê M(nh Hùng k*t lu#n giao banLãnh "(o các ".n v5 tham gia giao ban tr0c tuy*n
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Giang v* làm vi+c t9i nhà máy vào !1u n0m 
2013, sau khi t(t nghi+p ngành Hóa d1u 
c'a @9i h&c MC @%a ch2t. Ban !1u, anh 

!34c phân công công tác v?n hành X3<ng Ph# 
tr4, !"n tháng 9/2017 thì chuy,n v* Phòng Công 
ngh+ cho !"n bây giF. Có th, nói, Phòng Công 

ngh+ v)i Giang nh3 là “cá g5p n3)c” v?y! X !ây 
giúp anh phát huy !34c t(i !a sEc sáng t9o thông 
qua nh7ng d/ án t(i 3u hóa và ti"t ki+m n0ng 
l34ng cho nhà máy. @i,n hình là anh !ã !34c 
lãnh !9o phân công ph# trách ngay m;t d/ án 
l)n lúc b2y giF, !ó là thu h-i khí Permeate Gas t= 
GPP Cà Mau v* nhà máy. @ây cLng chính là d/ án 
!1u tiên c'a Giang.

D/ án này !ã !34c lãnh !9o lên K t3<ng t= 
tr3)c, tr3)c khi c6 GPP Cà Mau hoàn thành !i vào 
ho9t !;ng. Giang tham gia vào giai !o9n !ánh 
giá ti*n kh6 thi và thi"t k" ch9y thD h+ th(ng. Gi6i 
pháp !1u tiên !34c !3a ra !, ti"p nh?n ngu-n khí 
này là phía GPP Cà Mau sH !1u t3 máy nén khí 
ch9y !i+n !, nén khí !3a v* nhà máy. Tuy nhiên 
sau khi tính toán, !ánh giá thì th2y gi6i pháp này 
m2t nhi*u thFi gian hoàn thành, chi phí cao và tiêu 
t(n n0ng l34ng. Và khi !ó, giá khí !3a v* nhà máy 
sH không !34c t(i 3u chi phí n7a. 

Th" là Giang cùng anh em Phòng Công ngh+ 
c2t công nghiên cEu nhi*u tài li+u, tính toán l9i và 

Ths.k? s+ Nguy@n Tr+,ng Giang, Phòng Công ngh) Nhà máy '(m Cà Mau

Trong nh<ng n#m g!n &ây, Nhà máy 
@=m Cà Mau liên ti'p có nh<ng c"i ti'n 
quan tr6ng giúp t4i 1u hóa công ngh(, 
nâng cao công su/t và ti't ki(m nguyên 
li(u, n#ng l18ng. Chính vì th' mà nhà b"n 
quyBn công ngh( Haldor Topsoe &ánh giá 
Nhà máy @=m Cà Mau trong top 10 nhà 
máy có công su/t cao toàn c!u và là nhà 
máy có mIc tiêu hao nguyên li(u t4t nh/t 
th' gi?i… K't qu" &ó có &óng góp quan 
tr6ng c+a Phòng Công ngh( Nhà máy 
và cá nhân c+a k, s1 Phòng Công ngh( 
NguyKn Tr12ng Giang.

!* xu2t m;t gi6i pháp khác phù h4p hAn. @ó là 
dùng thi"t b% lôi cu(n !5t < Nhà máy @9m Cà Mau. 
Tuy gi6i pháp này phEc t9p hAn v* m5t công ngh+ 
nh3ng l9i t(i 3u hAn m&i m5t t= !1u t3 chi phí, thFi 
gian hoàn thành, !"n ti"t ki+m n0ng l34ng. 

Giang nh) l9i, anh b% m2t 0n m2t ng' su(t 
nh7ng ngày !1u tri,n khai d/ án này b<i khi thi"t 
k" thì th2y bình th3Fng nh3ng khi thi"t b% nh?p v* 
!1y công tr3Fng thì anh nh3 b% choáng ng;p và 
tâm lK b8t !1u lo l8ng. Vì !ây là thi"t b% m)i khá 
!5c thù c'a nhà máy nên thFi gian 3 - 4 ngày !1u 
sau khi hoàn thành thì không v?n hành !34c trAn 
tru do ch3a n8m rõ quy lu?t. Sau !ó lãnh !9o nhà 
máy !ã !;ng vi+n và cùng anh em Phòng Công 
ngh+ ng-i l9i nghiên cEu tài li+u, c6i ti"n quy trình 
ch9y máy, thay !:i chút công ngh+. K"t qu6 là sau 
!ó h+ th(ng ti"p nh?n ngu-n khí thành công (n0m 
2019) và v?n hành :n !%nh luôn !"n bây giF.  

Trong n0m nay, Giang cùng anh em ti"p t#c 
th/c hi+n d/ án thu h-i khí CO2 t= Permeate gas và 
Flash gas. @ây là d/ án có K ngh.a r2t l)n v* m5t 
ti"t ki+m n0ng l34ng và gi6m phát th6i môi tr3Fng.

Giang tâm t3 rOng, m2y n0m g1n !ây Nhà máy 
@9m Cà Mau ph6i !(i m5t v)i hàng lo9t các v2n 
!* v* vi+c h9n ch" ngu-n cung c2p khí nguyên li+u 
cho s6n xu2t phân !9m. Chính vì th" mà Giang 
cLng nh3 t?p th, anh em Phòng Công ngh+ luôn 
tr0n tr< suy ngh., tìm tòi nh7ng gi6i pháp, !3a ra 
nh7ng d/ án nhOm t(i 3u hóa, ti"t ki+m nguyên 
li+u, n0ng l34ng. Khi !ã b8t tay vào d/ án thì c6 
thE B6y, Ch' nh?t, c6 ngày lJn !êm, Giang cùng 
anh em !*u thay nhau làm vi+c h"t mình, v)i mong 
mu(n “làm sao ti"t ki+m nh2t và mang l9i hi+u qu6 
cao nh2t cho Công ty, nhà máy”.

Mà !, làm !34c !i*u !ó thì b6n thân Giang 
ph6i h&c hCi, t3 duy c6i ti"n hOng ngày. CLng vì v?y 
mà khi nói v* NguySn Tr3Fng Giang thì có lH không 
th, không nh8c !ây là m;t !i,n hình c'a tinh th1n 
c1u ti"n, ham h&c hCi < nhà máy. 

Giang h&c t= nh7ng anh công nhân làm vi+c 
tr/c ti"p ngoài công tr3Fng trong nh7ng ngày !1u, 
!"n nh7ng kP s3, chuyên gia, nh7ng tài li+u trong 
n3)c, qu(c t". M2y n0m tr3)c, vào nh7ng ngày 
nghI cu(i tu1n, anh l9i kh0n gói lên TP HCM h&c ti"p 

ch3Ang trình Th9c s. Hóa d1u c'a @H Bách Khoa 
TP HCM… T2t c6 quá trình h&c t?p hOng ngày !ó 
c'a Giang giúp anh ti"n b; m;t cách “th1n t(c” 
trong công vi+c mà ngay chính b6n thân anh cLng 
ph6i ng9c nhiên khi nhìn l9i.

Có nh7ng vi+c tr3)c !ó Giang ch3a th, ngh. 
!"n, ch3a hình dung ra và cLng ngh. mình không 
th, làm !34c nh3ng d1n d1n sau !ó thì Giang 
th2y t2t c6 !*u tr< nên… bình th3Fng! Có nh7ng 
vi+c tr3)c !ây lãnh !9o giao thì Giang ph6i m2t 
g1n m;t tu1n m)i hoàn thành thì giF !ây chI m2t 
kho6ng vài giF! N0m tr3)c, Giang còn lo l8ng m2t 
0n m2t ng' v)i d/ án công ngh+ vài t> !-ng thì 
bây giF, Giang t/ tin hoàn toàn < d/ án lên !"n 
hàng ch#c, hàng tr0m t> !-ng c'a nhà máy. 

Khi trò chuy+n v)i Giang, m&i ng3Fi sH c6m 
nh?n rõ s/ khiêm nh3Fng c'a anh kP s3 này khi 
nói v* nh7ng k"t qu6, thành tích. V)i Giang, t2t c6 
k"t qu6 là c'a t?p th,, còn b6n thân chI góp m;t 
ph1n công sEc vào !ó. Giang luôn gi7 tiêu chí ph6i 
trau d-i, h&c hCi mMi ngày, nh2t là các ki"n thEc 
chuyên sâu v* dây chuy*n công ngh+ nhà máy !, 
tri,n khai các d/ án l)n sau này.

“Tôi t/ hào và h9nh phúc khi làm vi+c < nhà máy”, 
Giang nói v)i tôi. B<i v0n hóa lãnh !9o < Phân bón 
Cà Mau !ã giúp t9o nên m;t NguySn Tr3Fng Giang 
hi+n t9i, t/ tin và b6n l.nh lên t=ng ngày!./.

L.T

Lao "/ng sáng t(o J Nhà máy '(m Cà Mau

8382
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C0n cE @i*u 33 c'a “Quy !%nh Công !oàn gi6i 
quy"t và tham gia gi6i quy"t khi"u n9i, t( cáo” 
!34c ban hành kèm theo Quy"t !%nh s( 333/Q@-
TL@ ngày 28/2/2020 quy !%nh trách nhi+m c'a 
các c2p công !oàn trong vi+c gi6i quy"t và tham 
gia gi6i quy"t khi"u n9i, t( cáo nh3 sau: 

“@i*u 33. Trách nhi+m c'a các c2p công !oàn 
trong vi+c gi6i quy"t và tham gia gi6i quy"t khi"u 
n9i, t( cáo.

1. T:ng Liên !oàn Lao !;ng Vi+t Nam th(ng 
nh2t qu6n lK công tác gi6i quy"t và tham gia gi6i 
quy"t khi"u n9i, t( cáo trong h+ th(ng t: chEc 
công !oàn; ban hành trình t/, th' t#c gi6i quy"t 
và tham gia gi6i quy"t khi"u n9i, t( cáo.

Ty ban Ki,m tra T:ng Liên !oàn giúp T:ng 
Liên !oàn th/c hi+n vi+c qu6n lK công tác gi6i 
quy"t và tham gia gi6i quy"t khi"u n9i, t( cáo 
trong h+ th(ng t: chEc công !oàn.

2. Công !oàn các c2p th/c hi+n vi+c qu6n lK 
công tác gi6i quy"t và tham gia gi6i quy"t khi"u 
n9i, t( cáo theo phân c2p qu6n lK c'a t: chEc 
công !oàn; h3)ng dJn, !ôn !(c, ki,m tra công 
!oàn c2p d3)i th/c hi+n vi+c gi6i quy"t và tham 
gia gi6i quy"t khi"u n9i, t( cáo; ch2p hành ch" !; 
báo cáo theo quy !%nh c'a công !oàn và Ty ban 
ki,m tra công !oàn c2p trên.

$u1_�m_b࣡l�1ৈ-�11�1ࢤr�1ॖm]�9om�|uom]��b࣡1�
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Ty ban ki,m tra có trách nhi+m tham m3u cho 

ban ch2p hành, ban th3Fng v# công !oàn mMi 
c2p t: chEc th/c hi+n và qu6n lK công tác gi6i 
quy"t và tham gia gi6i quy"t khi"u n9i, t( cáo 
theo phân c2p qu6n lK t: chEc c'a công !oàn.

3. Công !oàn c2p trên tr/c ti"p có trách nhi+m 
theo dõi, ki,m tra vi+c gi6i quy"t và tham gia gi6i 
quy"t khi"u n9i, t( cáo c'a công !oàn c2p d3)i; 
xD lK !(i v)i nh7ng cá nhân, t: chEc vi ph9m 
các quy !%nh v* gi6i quy"t và tham gia gi6i quy"t 
khi"u n9i, t( cáo c'a công !oàn và các quy !%nh 
c'a pháp lu?t".

- C0n cE M#c II, H3)ng dJn s( 283/HD-C@DK 
ngày 18/12/2019 c'a Công !oàn D1u khí Vi+t Nam 
v* ki+n toàn nhân s/ ban ch2p hành, 'y ban ki,m 

 ���|uजm_�hb࣡m�|om�m_m�v �૽1_ৈ�|ङ1_ķ�r_ॕ�1_ৈ�
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tra và các chEc danh trong ban ch2p hành, 'y 
ban ki,m tra các công !oàn tr/c thu;c Công 
!oàn DKVN, quy trình ki+n toàn nhân s/ ch' t%ch, 
phó ch' t%ch th/c hi+n nh3 sau:

“1. Khi khuy"t chEc danh ch' t%ch, phó ch' t%ch 
ho5c c0n cE vào nhu c1u nhi+m v# c1n b: sung 
chEc danh phó ch' t%ch; ban th3Fng v# báo cáo 
!6ng 'y !An v% !-ng K v* ch' tr3Ang ki+n toàn 
ho5c b: sung chEc danh khuy"t và !* ngh% bOng 
v0n b6n gDi ban th3Fng v# Công !oàn DKVN xin 
ch' tr3Ang ki+n toàn ho5c b: sung.

2. Sau khi có K ki"n ch2p thu?n c'a Công !oàn 
DKVN và c2p 'y có thBm quy*n, ti"n hành quy 
trình gi)i thi+u nhân s/. Các b3)c gi)i thi+u nhân 
s/ th/c hi+n nh3 !i,m 2 m#c I H3)ng dJn s( 283/
HD-C@DK.

3. C0n cE k"t qu6 th/c hi+n quy trình gi)i thi+u 
nhân s/ ban th3Fng v# công !oàn báo cáo, xin K 
ki"n ch2p thu?n c'a !6ng 'y !An v%.

4. Sau khi có K ki"n ch2p thu?n c'a !6ng 'y 
!An v%, ban th3Fng v# công !oàn báo cáo, xin K 
ki"n Công !oàn DKVN v* nhân s/ d/ ki"n b1u b: 
sung.

H- sA báo cáo xin K ki"n g-m:
1) TF trình c'a ban th3Fng v# v* vi+c ki+n toàn 

b: sung chEc danh ch' t%ch, phó ch' t%ch (kèm theo 
các biên b6n th/c hi+n quy trình nhân s/ và danh 
sách trích ngang lK l%ch nhân s/ theo mJu M1);

2) V0n b6n K ki"n c2p 'y !-ng K gi)i thi+u nhân 
s/;

3) SA y"u lK l%ch (theo mJu 2C/TCTW-98) do cá 
nhân t/ khai, !34c cA quan qu6n lK tr/c ti"p cán 
b; xác nh?n;

4) B6n sao (có chEng th/c các v0n bOng chEng 
chI v* trình !; h&c v2n, chuyên môn nghi+p v#, lK 
lu?n chính tr%, b-i d3Rng qu(c phòng an ninh (N"u 
bOng do n3)c ngoài c2p ph6i có gi2y công nh?n 
ho5c bOng v0n b6n tr6 lFi c'a C#c Qu6n lK ch2t 
l34ng v* v0n bOng);

5) Gi2y khám sEc khCe (k"t lu?n tình tr9ng sEc 
khCe do cA quan y t" có thBm quy*n c2p; thFi h9n 
6 tháng !"n thFi !i,m gi)i thi+u nhân s/);

6) B6n kê khai tài s6n thu nh?p (!34c cA quan 
có thBm quy*n xác minh t=ng trang);

7) B6n nh?n xét, !ánh giá  cán b; (trong 3 n0m 
tính !"n thFi !i,m gi)i thi+u); 

8) Nh?n xét, !ánh giá c'a c2p 'y (chi b;), !6ng 
'y nAi cán b; công tác;

9) Nh?n xét c'a c2p 'y nAi c3 trú v* trách nhi+m 
công dân c'a cán b; và gia !ình cán b;;

10) K"t lu?n v* tiêu chuBn chính tr% theo Quy 
!%nh 126-Q@/TW, ngày 28/2/2018 c'a B; Chính tr% 
(n"u có).

11) B6n sao: Quy"t !%nh phê duy+t quy ho9ch 
chEc danh d/ ki"n gi)i thi+u Eng cD, ho5c các 
chEc danh t3Ang !3Ang !ã !34c c2p có thBm 
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C0n cE @i*u 26 Lu?t Công !oàn !ã !34c 
Qu(c h;i n3)c C;ng hòa Xã h;i Ch' ngh.a Vi+t 
Nam khóa XIII, kG h&p thE 3 thông qua ngày 20 
tháng 6 n0m 2012 quy !%nh:

“@i*u 26. Tài chính công !oàn
Tài chính công !oàn g-m các ngu-n thu sau 

!ây:
1. @oàn phí công !oàn do !oàn viên công 

!oàn !óng theo quy !%nh c'a @i*u l+ Công !oàn 
Vi+t Nam;

$_;o�t���9ङm_�1ৈ-�r_r�Ѵࢨ�|�|_ज�-b�9ǩ1�t��ࣞm�
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1ॖm]�9omĵ
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C0n cE @i*u 2 c'a @i*u l+ Công !oàn Vi+t Nam 
(khóa XII) !34c ban hành kèm theo Quy"t !%nh 
s( 174/Q@-TL@ ngày 3/2/2020 c'a TL@ L@VN thì 
quy*n và nhi+m v# c'a !oàn viên !34c quy !%nh 
nh3 sau:

��bࣞݺ Ѵ࣡� �ॖm]� 9om�(b࣡|� �-l� Őh_ॕ-� *��ő� t���
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“@i*u 2. Quy*n và nhi+m v# c'a !oàn viên
2. Nhi+m v# c'a !oàn viên
a. Th/c hi+n t(t ngh.a v# công dân, s(ng và 

làm vi+c theo Hi"n pháp, pháp lu?t, góp ph1n xây 
d/ng và b6o v+ T: qu(c.

b. Ch2p hành và th/c hi+n @i*u l+ Công !oàn 
Vi+t Nam, ngh% quy"t c'a công !oàn các c2p, 
tham gia các ho9t !;ng và sinh ho9t công !oàn, 
!óng !oàn phí theo quy !%nh.

c. Không ng=ng h&c t?p nâng cao trình !; chính 
tr%, v0n hóa, chuyên môn, nghi+p v#, kP n0ng ngh* 
nghi+p, rèn luy+n phBm ch2t giai c2p công nhân.

d. @oàn k"t, giúp !R !-ng nghi+p trong lao 
!;ng và trong cu;c s(ng; b6o v+ quy*n, l4i ích 
h4p pháp, chính !áng c'a ng3Fi lao !;ng và t: 
chEc công !oàn; không ng=ng nâng cao n0ng 
su2t, ch2t l34ng, hi+u qu6 công vi+c; tham gia xây 
d/ng cA quan, !An v%, doanh nghi+p phát tri,n 
v7ng m9nh.

!. Tuyên truy*n, v?n !;ng ng3Fi lao !;ng gia 
nh?p Công !oàn Vi+t Nam và tham gia xây d/ng 
t: chEc công !oàn v7ng m9nh”.

quy*n phê duy+t; 
5. Sau khi có K ki"n c'a Công !oàn DKVN, t: 

chEc h;i ngh% ban ch2p hành !, th/c hi+n b1u cD 
b: sung chEc danh ch' t%ch, phó ch' t%ch. Trình t/ 
b1u b: sung c# th, nh3 sau:

- Công b( v0n b6n c'a Công !oàn DKVN, 
!6ng 'y !An v% !-ng K v* vi+c b: sung ch' t%ch 
ho5c phó ch' t%ch;

- Ti"n hành b1u cD theo nguyên t8c, th, l+ b1u 
cD quy !%nh t9i @i*u l+ Công !oàn Vi+t Nam.

6. Trong thFi h9n 5 ngày k, t= khi có k"t qu6 
b1u cD t9i h;i ngh% BCH, l?p h- sA !* ngh% Công 
!oàn DKVN công nh?n k"t qu6 b1u cD. H- sA !* 
ngh% g-m:

- TF trình !* ngh% công nh?n k"t qu6 b1u cD b: 
sung ch' t%ch, phó ch' t%ch; 

- Biên b6n ki,m phi"u b1u cD;
- Ngh% quy"t h;i ngh% BCH;
- Các k"t lu?n thanh tra ki,m tra, gi6i quy"t 

khi"u n9i, t( cáo (n"u có).
7. Tr3Fng h4p nhân s/ !34c gi)i thi+u b1u b: 

sung t9i h;i ngh% ban ch2p hành không trúng cD, 
BTV báo cáo gi6i trình rõ v)i Công !oàn DKVN và 
!6ng 'y !An v% xem xét cho K ki"n tr3)c khi quy"t 
!%nh ti"p t#c ho5c không ti"p t#c th/c hi+n ki+n 
toàn, b: sung”.

C0n cE @i*u 49, @i*u 50 và @i*u 51 c'a BLL@ 
n0m 2019 thì h4p !-ng lao !;ng vô hi+u, thBm 
quy*n tuyên b( và xD lK h4p !-ng lao !;ng vô 
hi+u !34c quy !%nh nh3 sau:

“@i*u 49. H4p !-ng lao !;ng vô hi+u
1. H4p !-ng lao !;ng vô hi+u toàn b; trong 

tr3Fng h4p sau !ây:

�r�9ॢm]�Ѵ-o�9॥m]��ॖ�_b࣡�ķ�|_ࢦl�t��ࣞm�|��m�
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a) Toàn b; n;i dung c'a h4p !-ng lao !;ng vi 
ph9m pháp lu?t;

b) Ng3Fi giao k"t h4p !-ng lao !;ng không 
!úng thBm quy*n ho5c vi ph9m nguyên t8c giao 
k"t h4p !-ng lao !;ng quy !%nh t9i kho6n 1 @i*u 
15 c'a B; lu?t này;

c) Công vi+c !ã giao k"t trong h4p !-ng lao 
!;ng là công vi+c mà pháp lu?t c2m.

2. H4p !-ng lao !;ng vô hi+u t=ng ph1n 
khi n;i dung c'a ph1n !ó vi ph9m pháp lu?t 
nh3ng không 6nh h3<ng !"n các ph1n còn l9i 
c'a h4p !-ng.

@i*u 50. ThBm quy*n tuyên b( h4p !-ng lao 
!;ng vô hi+u

Tòa án nhân dân có quy*n tuyên b( h4p !-ng 
lao !;ng vô hi+u.

@i*u 51. XD lK h4p !-ng lao !;ng vô hi+u
1. Khi h4p !-ng lao !;ng b% tuyên b( vô hi+u 

t=ng ph1n thì xD lK nh3 sau:
a) Quy*n, ngh.a v# và l4i ích c'a hai bên !34c 

gi6i quy"t theo thCa 3)c lao !;ng t?p th, !ang 
áp d#ng; tr3Fng h4p không có thCa 3)c lao !;ng 
t?p th, thì th/c hi+n theo quy !%nh c'a pháp lu?t;

b) Hai bên ti"n hành sDa !:i, b: sung ph1n c'a 
h4p !-ng lao !;ng b% tuyên b( vô hi+u !, phù 
h4p v)i thCa 3)c lao !;ng t?p th, ho5c pháp 
lu?t v* lao !;ng.

2. Khi h4p !-ng lao !;ng b% tuyên b( vô hi+u 
toàn b; thì quy*n, ngh.a v# và l4i ích c'a ng3Fi 
lao !;ng !34c gi6i quy"t theo quy !%nh c'a pháp 
lu?t; tr3Fng h4p do kK sai thBm quy*n thì hai bên 
kK l9i.

3. Chính ph' quy !%nh chi ti"t @i*u này./.

2. Kinh phí công !oàn do cA quan, t: chEc, 
doanh nghi+p !óng bOng 2% quP ti*n l3Ang làm 
c0n cE !óng b6o hi,m xã h;i cho ng3Fi lao !;ng;

3. Ngân sách nhà n3)c c2p hM tr4;
4. Ngu-n thu khác t= ho9t !;ng v0n hóa, th, 

thao, ho9t !;ng kinh t" c'a công !oàn; t= !* án, 
d/ án do Nhà n3)c giao; t= vi+n tr4, tài tr4 c'a t: 
chEc, cá nhân trong n3)c và n3)c ngoài.

Theo !ó, vi+c ki,m tra, giám sát tài chính công 
!oàn !34c quy !%nh t9i @i*u 29 Lu?t Công !oàn 
2012 v)i n;i dung nh3 sau:

@i*u 29. Ki,m tra, giám sát tài chính công !oàn
1. Công !oàn c2p trên h3)ng dJn, ki,m tra và 

giám sát vi+c th/c hi+n công tác tài chính c'a công 
!oàn c2p d3)i theo quy !%nh c'a pháp lu?t và quy 
!%nh c'a T:ng Liên !oàn Lao !;ng Vi+t Nam.

2. CA quan ki,m tra c'a công !oàn ki,m tra 
vi+c qu6n lK, sD d#ng tài chính c'a công !oàn theo 
quy !%nh c'a pháp lu?t và quy !%nh c'a T:ng Liên 
!oàn Lao !;ng Vi+t Nam.

3. CA quan nhà n3)c có thBm quy*n giám 
sát, ki,m tra, thanh tra, ki,m toán vi+c qu6n lK, 
sD d#ng tài chính c'a công !oàn theo quy !%nh 
c'a pháp lu?t".
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MFi em v* mi*n Trung cùng anh
Th0m mi*n quê n0m nào cLng l#t
H"t n8ng h9n l9i m3a nh3 n3)c trút
T/ ngày x3a v(n d. !ã v?y r-i
 
Quê bao !Fi !ã quen v?y em Ai
Cha nDa !êm trèo nóc nhà gi7 mái
MQ b-ng con gDi láng gi*ng ng' l9i
S)m bão tan vui !ón nh7ng n# c3Fi
 
Hãy v* quê anh nhé, em Ai
Xem lL l#t nh7ng mùa này hay l8m
@, yêu thêm nh7ng ngày xa th0m th$m
Ánh m8t cha sáng r/c nh7ng phi th3Fng
 
V* mà xem ng3Fi ta san sN tình th3Ang
@, nh) xóm làng ngày !èn d1u, nh3Fng 

nhau t=ng n8m g9o
Nh) các mQ nghèo giúp nhau t=ng m6nh 

qu1n t2m áo
N# c3Fi vJn vQn nguyên nh7ng phBm giá 

thanh bình…
 
Em v* !i, anh sH k, nh7ng chuy+n tình
@34c phôi thai t= rL bùn !Eng d?y
T= !ôi bàn tay ch3a m;t l1n van l9y
Và nh7ng trái tim không ngAi nghI, y"u m*m

Em v* !i !, th2y yêu thêm
Yêu vùng quê n0m nào cLng l#t
Và v(n d. cLng không c1n ông... B#t
Hay nh7ng cô... Tiên dJu ngàn v9n phép 

màu…

7+ŅŃ1*�/˗0�0,˩1�7581*
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Lính nhà giàn s(ng gi7a bi,n khAi
Nào k, h"t khó kh0n gian kh:

Ngày !êm cE tr?p trùng sóng vM
Bi,n mênh mông không th2y chân trFi

Lính nhà giàn ch$ng giây phút buông lFi
Súng ch8c trong tay da s9m màu n8ng gió

Tháng n0m b9n cùng sao trFi mF tC
V)i ch?p chFn cánh tr8ng h6i âu

X nhà giàn ch$ng gi(ng nAi !âu
Không t2c !2t chI c-n cào sóng b'a

Lính nhà giàn gDi quê nhà th3Ang nh)
V1n thA m5n mòi vi"t gi7a khAi xa

V1n thA có ng&n khói la !à
Tri*n !ê xanh thAm h3Ang cC m?t

Nh7ng ng3Fi lính trN trung chân th?t
S(ng h"t mình vì bi,n !6o quê h3Ang

/�1+�1+��*,�1
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Sáng thEc d?y, g5p heo may !1y ngõ 
BMng th2y lòng cu;n trào lên nMi nh)
Ngày xa x3a m3a n8ng m;t mái tr3Fng
Ngh.a th1y trò, bè b9n mãi yêu th3Ang...

Ngày 2y, chi"n tranh c6 n3)c lên !3Fng
@ang h&c d< l)p 10, chúng tôi nh?p ngL
KhBu súng trên vai, ngôi sao trên mL
“Mong 3)c k> ni+m x3a” giF là “Khúc quân hành”

R-i n0m tháng luy+n quân, gian kh: t?p tành
M;t n0m sau tôi !ã thành A tr3<ng
V* nh?n tân binh, !i*u mà tôi không t3<ng
“Lính c'a tôi” trong !ó có c6... Th1y!

VJn khuôn m5t hi*n th3Ang, vóc dáng cao g1y
Th1y !Eng nghiêm: Xin kính chào th' tr3<ng!
Tôi ngây ng3Fi, b2t ngF và vui s3)ng 
Xúc c6m trào dâng khi bi"t “lính” là... Th1y

Bao n0m r-i, Th1y c'a chúng tôi !ây
ChI quen v)i b6ng !en, ph2n tr8ng
@Fi giáo nghèo dJu tr6i bao m3a n8ng
Nét th3 sinh vJn hi,n hi+n trong Ng3Fi...

Th1y sH thành “lính m)i” c'a chúng tôi 
K> lu?t nhà binh, nghiêm minh cho t2t c6
Tôi lo l8ng vì s4 Th1y v2t v6
N8ng gió thao tr3Fng, rèn d9y, x3ng hô...

Trên vai Th1y n5ng tr.u chi"c ba lô
@ôi gi1y m)i ch3a quen, bàn chân ph-ng rát
Hành quân b;, ph6i v=a !i v=a hát
M- hôi rAi 3)t !Jm áo Ng3Fi...

%̍,�3+ˍ1�9��&�<�6�1*

Th1y vJn mIm c3Fi, còn !;ng viên tôi:
- Th1y ch%u !34c, “th' tr3<ng“ !=ng lo nhé!
Em bi"t Th1y c( tC ra m9nh mH
ChE th/c ra Th1y !ã m+t l8m r-i...

N0m tháng thao tr3Fng luy+n t?p bên Ng3Fi
Tôi t?p kP cho Th1y t=ng !;ng tác
L0n, lê, bò, toài, hành quân mang vác
@: m- hôi… b)t !: máu mai này...

Ngày chia xa, tay n8m ch5t bàn tay
Th1y vào chi"n tr3Fng, tôi !i h&c ti"p
Cu;c chi"n tranh ngày càng thêm ác li+t
Gi7a M9c T3 Khoa, tôi vJn ngóng tin Th1y...

Hai m3Ai n0m - Ngày h;i ng; hôm nay
Gi7a sân tr3Fng, ngày !1u !ông lãng !ãng
Th1y !ã “ra quân” tr< v* trên b#c gi6ng
Tôi vJn còn trên ve áo nh7ng ngôi sao

G5p l9i nhau, th?t xúc !;ng nghQn ngào
“Em chào Th1y!" - Th1y c3Fi: “Chào th' tr3<ng”
R-i ôm ch1m l2y tôi v)i bao ni*m vui s3)ng
N3)c m8t Th1y 3)t !Jm vai tôi...

Tôi kính lên Ng3Fi m;t bó hoa t3Ai
Ngày Nhà giáo - Chúc m=ng Th1y m9nh khCe!
Th1y nh?n hoa, nhìn tôi r-i vui vN:
- C6m An em, Th1y !ã nh?n hoa này

CLng nhân Ngày Nhà giáo hôm nay
Th1y sH t5ng l9i em bó hoa t3Ai th8m
Bao n0m r-i, Th1y vJn còn nh) l8m
Ch3a t5ng hoa em  -  “Th1y giáo c'a th1y!"
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@)ng chí Fidel Castro 
(1926 - 2016) là m*t trong 
nh<ng nhà lãnh &=o ch+ 
ch4t c+a Cách m=ng Cuba 
và n1?c C*ng hòa Cuba 
&ã nh-n &5nh: “Quan h( 
Vi(t Nam - Cuba là m4i 
quan h( &0c bi(t, không 
có tiBn l(, là hình mFu c+a 
quan h( qu4c t'”.

Vi+t Nam và Cuba thi"t 
l?p quan h+ ngo9i giao 
vào ngày 2/12/1960. Sau 

!ó, gi7a lúc !" qu(c MP ti"n 
hành cu;c chi"n tranh phá ho9i 
< mi*n B8c, nhi*u bác s., nhân 
viên y t" Cuba !ã sang giúp 
ch7a tr% cho các th3Ang binh và 
các n9n nhân chi"n tranh phá 
ho9i c'a !" qu(c MP. B2t ch2p 
s/ phong tCa bOng bom, mìn 
c'a !" qu(c MP, các tàu Cuba 
vJn c?p c6ng H6i Phòng v?n 
chuy,n hàng cEu tr4 c'a nhân 
dân Cuba giúp nhân dân Vi+t 
Nam. @-ng thFi Cuba cLng cD 
chuyên gia v* c1u !3Fng sang 
Vi+t Nam tham gia cùng b; !;i 
Tr3Fng SAn m< r;ng !3Fng 

mòn H- Chí Minh và giúp !ào 
t9o trên 1.000 sinh viên Vi+t Nam 
< trình !; !9i h&c, sau !9i h&c 
cLng nh3 v?n !;ng 'ng h; Vi+t 
Nam gia nh?p Liên Hi+p Qu(c.

Ngày 2/1/1966, khi nhân dân 
Vi+t Nam b3)c vào giai !o9n 
gay go nh2t c'a cu;c !#ng !1u 
l%ch sD !(i v)i !" qu(c MP, trong 
cu;c mít-tinh có trên 1 tri+u ng3Fi 
Cuba tham d/ và khách mFi 
c'a các n3)c !"n t= ba châu: Á, 
Phi, MP Latinh, Th' t3)ng Chính 
ph' Cách m9ng n3)c C;ng hòa 
Cuba Fidel Castro tuyên b(: “Vì 
Vi+t Nam, Cuba sUn sàng hi"n 
dâng c6 máu c'a mình”. N0m 
1967 !34c Cuba !5t tên là “N0m 
Vi+t Nam Anh hùng”. N0m 1972, 

!ê !i*u < mi*n B8c Vi+t Nam 
tr< thành m#c tiêu phá ho9i c'a 
!" qu(c MP, Cuba !ã l2y ngày 
28/8/1972 làm “Ngày !ê !i*u” 
và phát !;ng chi"n d%ch tuyên 
truy*n m)i t( cáo t;i ác !" qu(c.

Cuba là n3)c !1u tiên công 
nh?n M5t tr?n Dân t;c Gi6i 
phóng mi*n Nam Vi+t Nam và 
mFi !5t cA quan !9i di+n th3Fng 
trú c'a M5t tr?n t9i La Habana; 
cD Y9i sE bên c9nh Chính ph' 
Cách m9ng lâm thFi mi*n Nam 
Vi+t Nam t9i vùng gi6i phóng; là 
n3)c !1u tiên thành l?p Ty ban 
Cuba !oàn k"t v)i mi*n Nam 
Vi+t Nam (23/9/1963). HOng n0m, 
Cuba giúp Vi+t Nam ba v9n t2n 
!3Fng và n3)c b9n !ã bán s( 
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Th6 t+;ng Chính ph6 Cách m(ng n+;c C/ng hòa Cuba Fidel Castro
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!3Fng !ó l2y ngo9i t+ !, gDi 
cho M5t tr?n Dân t;c Gi6i phóng 
mi*n Nam Vi+t Nam. 

Trong chuy"n th0m Vi+t Nam 
n0m 1973, !-ng chí Fidel Castro 
không qu6n ng9i nguy hi,m, 
v34t m&i gian kh:, khó kh0n c'a 
thFi chi"n, t= Hà N;i !i th0m 
tuy"n lDa Qu6ng Tr%, qua các cE 
!i,m C-n Tiên, D(c Mi"u… r-i 
ng34c @3Fng 9 !"n @ông Hà 
- nAi vJn còn n-ng mùi thu(c 
súng và bom !9n c'a !%ch; là v% 
nguyên th' qu(c gia !1u tiên và 
duy nh2t trên th" gi)i t)i th0m 
tInh Qu6ng Tr% - vùng gi6i phóng 
mi*n Nam Vi+t Nam ngay sau 
khi Hi+p !%nh Paris v* Vi+t Nam 
v=a !34c kK k"t (ngày 27/1/1973). 

M;t l1n n7a, !-ng chí Fidel 
Castro !ã nh2n m9nh rOng: 
“Cuba < m;t bên MP nh3ng !ã 
làm cách m9ng th8ng MP và 
Vi+t Nam cLng th", nh2t !%nh 
sH th8ng. Máu c'a Cuba sUn 
sàng !: cho nhân dân Vi+t Nam 
giành th8ng l4i”. Trong chuy"n 
th0m này, !-ng chí Fidel Castro 
và nhân dân Cuba !ã t5ng Vi+t 
Nam 5 công trình kinh t" - xã 
h;i vào lo9i t1m cR lúc b2y giF 
v)i t:ng tr% giá kho6ng 80 tri+u 
USD, g-m: Khách s9n Th8ng L4i 
(t9i H- Tây, Hà N;i), B+nh vi+n 
Vi+t Nam - Cuba (t9i @-ng H)i, 
Qu6ng Bình), !3Fng Xuân Mai, 
Tr9i bò gi(ng Ba Vì, Xí nghi+p gà 
L3Ang MP. 

T9i bu:i chiêu !ãi t= bi+t c'a 
@oàn !9i bi,u @6ng và Chính 
ph' Cuba, t(i ngày 16/9/1973 
t9i Hà N;i, T:ng Bí th3 Lê DuBn 
nh?n !%nh: “M(i tình h7u ngh% 
Vi+t Nam - Cuba xây d/ng trên 

cA s< ch' ngh.a Mác - Lênin 
và ch' ngh.a qu(c t" vô s6n !ã 
!34c thD thách, tôi luy+n trong 
lò lDa cách m9ng c'a nhân dân 
hai n3)c. V)i truy*n th(ng th'y 
chung, nhân dân Vi+t Nam quy"t 
làm h"t sEc mình !, gi7 gìn m(i 
tình h7u ngh% !ó…”.

Phát bi,u t9i cu;c mít-tinh 
chào m=ng c'a B; các L/c 
l34ng vL trang cách m9ng Cuba 
ngày 2/1/1976 t9i La Habana, 
@9i t3)ng Võ Nguyên Giáp nh?n 
!%nh: “@ó là m(i tình !oàn k"t 
keo sAn th, hi+n trong câu nói 
b2t h' c'a Ch' t%ch H- Chí Minh: 
“Quan sAn muôn d5m m;t nhà/ 
B(n ph3Ang vô s6n !*u là anh 
em”; th, hi+n trong câu nói chí 
tình c'a !-ng chí Fidel kính m"n: 
“Vì Vi+t Nam, Cuba sUn sàng 
hi"n dâng c6 máu c'a mình” và 

“Cuba sUn sàng !: m- hôi !, 
góp ph1n xây d/ng Vi+t Nam 
muôn l1n t3Ai !Qp hAn”.

Sau khi Liên Xô và các n3)c 
xã h;i ch' ngh.a @ông Âu s#p !:, 
Cuba rAi vào “ThFi kG @5c bi+t” 
(1991 - 1993) v)i mEc t0ng tr3<ng 
kinh t" mMi n0m gi6m 33% cLng 
nh3 s/ khó kh0n v* m&i m5t. 
Vi+t Nam !ã m< m;t chi"n d%ch 
“vì Cuba” và !ã quyên góp 'ng 
h; 50.000 t2n g9o, qu1n áo, !- 
dùng h&c t?p cho h&c sinh, máy 
tính và m;t s( m5t hàng tiêu 
dùng c1n thi"t khác. 

Tháng 12/1995, !-ng chí Fidel 
Castro có chuy"n th0m l1n thE 
hai !"n Vi+t Nam. Trong chuy"n 
th0m này, tình h7u ngh% và s/ 
h4p tác anh em gi7a hai n3)c 
Vi+t Nam - Cuba ti"p t#c !9t 
!34c nhi*u m(c son m)i. @-ng 

'(i t+;ng Võ Nguyên Giáp và "9ng chí Fidel Castro
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chí Fidel Castro luôn kh$ng !%nh, 
nhân dân Vi+t Nam mãi mãi là 
nh7ng ng3Fi b9n, ng3Fi anh em 
g1n gLi, thân thi"t c'a nhân dân 
Cuba và tin t3<ng ch8c ch8n 
rOng tình !oàn k"t, h7u ngh% và 
s/ h4p tác toàn di+n gi7a Cuba 
và Vi+t Nam sH không ng=ng 
!34c c'ng c( và phát tri,n. 

T9i bu:i chiêu !ãi tr&ng th, 
chào m=ng @oàn !9i bi,u @6ng 
và Chính ph' Cuba do !-ng 
chí Fidel Castro dJn !1u, ngày 
8/12/1995 t9i Hà N;i, T:ng Bí th3 
@M M3Fi nh?n !%nh: “Tuy cách 
xa nhau v* !%a lK nh3ng hai 
dân t;c chúng ta !ã g5p nhau 
và g8n bó v)i nhau trong cu;c 
!2u tranh nhOm bi"n nh7ng t3 
t3<ng cao c6 c'a H- Chí Minh 
và José Martí thành hi+n th/c. 
Tr6i qua thD thách c'a thFi 
gian và cu;c s(ng, tình !oàn 
k"t, h7u ngh%, h4p tác c'a Vi+t 
Nam - Cuba không ng=ng !34c 
c'ng c( và phát tri,n, trên cA 
s< hoàn toàn tin c?y và h"t 
lòng 'ng h; lJn nhau. Chúng ta 
cùng b6o v+ di s6n quK báu !ó 
vì l4i ích c'a nhân dân hai n3)c, 
vì hòa bình, phát tri,n, h4p tác 
@ông Nam Á, MP Latinh và trên 
th" gi)i. Chúng tôi coi vi+c góp 
ph1n mình vào s/ nghi+p b6o 
v+ cách m9ng và xây d/ng !2t 
n3)c Cuba là l3Ang tâm, trách 
nhi+m và ngh.a v# thiêng liêng 
c'a mình. Chính ph' và nhân 
dân Vi+t Nam !ã, !ang và sH 
làm h"t sEc mình !, !oàn k"t, 
'ng h; và giúp !R Cuba”.

Tháng 2/2003, trong chuy"n 
th0m l1n thE ba t)i Vi+t Nam, 
!-ng chí Fidel Castro !ã chia 

sN: “Các !-ng chí Vi+t Nam luôn 
nói lFi c6m An tình !oàn k"t c'a 
nhân dân Cuba !(i v)i cu;c !2u 
tranh anh hùng c'a dân t;c Vi+t 
Nam. Nh3ng tôi xin nói rOng, 
chính chúng tôi là nh7ng ng3Fi 
ph6i c6m An Vi+t Nam b<i chi"n 
công !ã !ánh th8ng m;t kN thù 
hùng m9nh, b<i nh7ng gì mà 
chi"n th8ng !ó !ã !em l9i cho 
các dân t;c b% áp bEc và bóc l;t 
trên th" gi)i… Câu nói c'a tôi 
mà các b9n th3Fng trích dJn 
!, c6m An không bao giF chI là 
nh7ng lFi nói suông. Hôm nay, 
t9i !ây, trên !2t n3)c c'a các 
b9n, tôi xin nh8c l9i rOng, nhân 
dân Cuba th/c s/ !ã luôn luôn 
sUn sàng hi"n dâng c6 máu c'a 
mình vì Vi+t Nam, b<i lH chúng 
tôi luôn !ánh giá cao K ngh.a 
c'a cu;c !2u tranh v)i tinh th1n 
dLng c6m tuy+t vFi và ch' ngh.a 
anh hùng vô song c'a nhân dân 
Vi+t Nam”.

Trong giai !o9n 2002 - 2005, 
Vi+t Nam !ã vi+n tr4 cho Cuba 
v)i t:ng kinh phí hAn 50 tri+u 
USD, bao g-m 4 d/ án v* s6n 
xu2t lúa g9o, 3 d/ án v* quy 
ho9ch và nuôi tr-ng th'y s6n, 2 
d/ án v* s6n xu2t ngô và !?u 
!M. Vi+t Nam hi+n !ang là !(i 
tác th3Ang m9i l)n thE hai c'a 
Cuba t9i châu Á. Vi+t Nam !ã 
xu2t khBu g9o, than !á, thi"t b% 
!i+n tD, !i+n gia d#ng nh3 máy 
tính, qu9t !i+n, bóng !èn ti"t 
ki+m !i+n n0ng, qu1n áo, giày 
dép; và nh?p ch' y"u là d34c 
phBm, nguyên li+u s6n xu2t 
trong ngành d34c tr%. 

Phát huy t3 t3<ng !oàn k"t 
qu(c t" c'a Ch' t%ch H- Chí 

Minh, @6ng và Nhà n3)c Vi+t 
Nam luôn kh$ng !%nh s/ 'ng 
h; và !oàn k"t v)i Cuba. Ngày 
29/11/2016, t9i Qu6ng tr3Fng 
Cách m9ng < th' !ô La Habana 
(Cuba) !ã diSn ra lS t3<ng ni+m 
!-ng chí Fidel Castro và Ch' 
t%ch Qu(c h;i NguySn Th% Kim 
Ngân !ã kh$ng !%nh: “Nh7ng 
ng3Fi Vi+t Nam chúng tôi luôn 
kh8c sâu trong trái tim mình câu 
nói b2t h' c'a !-ng chí Fidel: 
“Vì Vi+t Nam, Cuba sUn sàng 
hi"n dâng c6 máu c'a mình” và 
t9i thFi kh8c thiêng liêng này, 
chúng tôi m;t l1n n7a xin kh$ng 
!%nh l9i tình !oàn k"t chi"n !2u 
kiên !%nh tr3)c sau nh3 m;t v)i 
nh7ng ng3Fi C;ng s6n và nhân 
dân Cuba anh em”.

@-ng chí Hoàng Tùng, nguyên 
Bí th3 Trung 3Ang @6ng, Ch' 
t%ch !1u tiên c'a H;i H7u ngh% 
Vi+t Nam - Cuba nh?n !%nh m(i 
quan h+ Vi+t Nam - Cuba là tình 
b9n lK t3<ng: “Vi+t Nam và Cuba 
tr< thành hai !;i quân xung 
kích cách m9ng ch(ng m;t tên 
!" qu(c kh:ng l-… Hai dân t;c 
!ã g5p nhau, tình h7u ngh% tuy 
m)i mN nh3ng n-ng nàn, !34m 
vN truy*n thuy"t, chi"n !2u bên 
nhau, sUn sàng hy sinh vì nhau, 
chia sN cho nhau nh7ng c'a c6i 
v?t ch2t ít Ci c'a mình, không h* 
tính toán !"n s/ tr6 thù c'a MP... 
LK t3<ng cao !Qp, !;ng l/c quan 
tr&ng c'a hai dân t;c chúng ta 
là gi6i phóng dân t;c và c6 loài 
ng3Fi khCi m&i hình thEc áp bEc 
bóc l;t, xây d/ng m;t th" gi)i t/ 
do, t2t c6 dân t;c !*u bình !$ng, 
s(ng trong tình h7u ngh% v. !9i, 
ng3Fi trong b(n bi,n !*u là nhà”.

Nói v* 60 n0m m(i quan h+ 
h7u ngh% !5c bi+t Vi+t Nam - 
Cuba, @9i sE @5c m+nh Toàn 
quy*n Cuba t9i Vi+t Nam Lianys 
Torres Rivera nh?n !%nh: “Trong 
l%ch sD quan h+ ngo9i giao, quan 
h+ !5c bi+t Cuba - Vi+t Nam 
là m(i quan h+ anh em b*n 
ch5t lâu !Fi do Ch' t%ch Fidel 
Castro Ruz và Ch' t%ch H- Chí 
Minh dày công vun !8p trong 
quá khE, cLng nh3 ti"p diSn 
và phát tri,n !"n nay… Tr3)c 
!ây, Cuba là n3)c !i !1u trong 
phong trào nhân dân th" gi)i 

'ng h; cu;c !2u tranh giành và 
b6o v+ !;c l?p, t/ do c'a Vi+t 
Nam… Không chI !-ng hành 
trong nh7ng n0m tháng chi"n 
tranh gian khó, Cuba còn k* 
vai sát cánh v)i Vi+t Nam trong 
công cu;c xây d/ng và phát 
tri,n !2t n3)c; quan tâm thúc 
!By quan h+ m&i m5t v)i Vi+t 
Nam… V* phía Vi+t Nam, các 
b9n !ã luôn !-ng hành, hM tr4 
cho Cuba. Vi+t Nam !ã chuy,n 
giao công ngh+ và dành nhi*u 
ngu-n l/c !, giúp Cuba th/c 
hi+n nhi*u d/ án phát tri,n !2t 

n3)c. Bên c9nh !ó, Vi+t Nam là 
!(i tác th3Ang m9i l)n thE hai 
c'a Cuba t9i khu v/c châu Á và 
châu @9i D3Ang… 60 n0m qua, 
dù tình hình th" gi)i và khu v/c 
có nh7ng bi"n !:i sâu s8c, v)i 
nh7ng diSn bi"n phEc t9p, khó 
l3Fng; song @6ng, Nhà n3)c, 
nhân dân hai n3)c luôn kiên 
trì và quy"t tâm !3a m(i quan 
h+ h4p tác lên t1m cao m)i 
nhOm k" th=a, phát huy m9nh 
mH truy*n th(ng t(t !Qp mà hai 
dân t;c !ã dày công vun !8p”./.

V.T

'9ng chí Fidel Castro phBt cao lá c, Bách chi*n, bách thCng lBp lánh Huân ch+.ng c6a Quân Gi7i phóng Tr5 Thiên - Hu*
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Xuân nói v)i D1n:
- D1n Ai, t) xin lMi vì !ã nói d(i c?u…
- Không sao !âu, t) bi"t là c?u không 
ph6i nh3 th", !úng không nào?
- Z… th" c?u !ã bi"t r-i à?
- Bi"t chE, chuy+n c?u gi6m 3 kg, ph6i 
không?
- !?!

;,1�/Ŝ,

Trong bu:i h&p m5t Trung thu < nhà 
Y"n. Y"n nói v)i SDu:
- SDu này, sao c?u nhát gan th" h6?
- Sao c?u nói tôi nhát?
- Thì m2y cái bánh do t) t/ làm c?u 
cLng không dám 0n, chI 0n bánh Trung 
thu thôi, !úng không?
- !?!

1+Ü7�*$1

Anh h&a s. m)i vào ngh* nói v)i b9n:
- Duy này, m&i ng3Fi !*u c6m nh?n !34c 
trong nh7ng bEc tranh c'a t) là sEc t3<ng 
t34ng c'a t) !2y.
- @úng nh3 v?y h6 Bình?
- [, chI sau khi li"c m8t nhìn nh7ng tác 
phBm c'a t) !ã có nhi*u ng3Fi nói: “Qu! là 
anh có quá nhi"u s#c t$%ng t$&ng”, c?u 9!
- !?!

Ch% hành khách !i xe buKt nói v)i 
anh tài x":
- Anh H3ng, anh ph6i d&n s9ch nóc xe 
!i chE. Hàng hóa !, b=a b;n th", n"u 
anh phanh g2p thì các thE sH lao xu(ng 
phía tr3)c, r2t nguy hi,m !2y nhé!
- Yên tâm !i ch% Dung! VC xe cL l8m r-i 
có mu(n phanh g2p cLng ch$ng !34c 
!âu, ch% 9!
- TrFi!!

<Û1�7Ú0�ô,

*,Ô8�7ĤŤ1*�7ĤŨ1*

1*ä,�6$2

M;t n7 diSn viên bu-n bã nói v)i bác s.:
- Bác s. Ai, em không th, làm gì c6. Em 
không th, hát, không nh) ca t=, không th, 
nh6y, th?m chí không th, diSn…
- Th" sao cô không ngh. vi+c !i?
- Không th, !34c. Em là m;t ngôi sao, bác 
s. 9!
- !?!



Phó Ch! t"ch C# DKVN Nguy$n M%nh Kha trao h8 tr9 cho t:nh Th;a Thiên - Hu3

Ch! t"ch C# DKVN Nghiêm Thùy Lan trao h8 tr9 cho ng.<i lao &+ng và ng.<i thân
b" thi/t h%i do bão t%i t:nh Qu-ng Ngãi
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Ch! t"ch C# DKVN Nghiêm Thùy Lan, TCng giám &7c BIENDONG POC Ngô HDu H-i
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