Thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo
các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương!
Thưa các đồng chí lãnh đạo Tập
đoàn Điện lực Việt Nam!
Thưa toàn thể các thế hệ lãnh đạo,
cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Điện
lực miền Bắc!
Thưa các vị đại biểu, khách quý!
Trước tiên, nhân ngày vui của Tổng
công ty Điện lực miền Bắc hôm nay, tôi xin
thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc sức
khoẻ, hạnh phúc và thành công tới các thế hệ
lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Công ty
Điện lực miền Bắc và toàn thể quý vị đại
biểu, khách quý.
Thưa các đồng chi,
Nghiên cứu quá trình xây dựng và phát
triển của của Tổng công ty Điện lực miền
Bắc, tôi thấy 45 năm qua, Tổng công ty đã
không ngừng lớn mạnh, có nhiều cống hiến,
tạo ra nhiều đột phá ấn tượng trong sản xuất

kinh doanh, trong xây dựng đơn vị, góp
phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng,
bảo vệ và phát triển đất nước qua các thời
kỳ.
Ra đời trong những năm tháng khắc
nghiệt của cuộc chiến tranh chống đế quốc
Mỹ, nhiều cán bộ, nhân viên của Tổng công
ty Điện lực miền Bắc đã trải qua và trưởng
thành trong gian khó, có cả máu và nước mắt
song với tinh thần "Tổ quốc cần điện như cơ
thể cần máu", "Giữ vững dòng điện như giữ
máu trong tim", "Vì dòng điện thân yêu của
Tổ quốc",... các thế hệ cán bộ, công nhân
viên của Tổng Công ty đã có nhiều nỗ lực,
khắc phục mọi khó khăn, mưu trí, sáng tạo,
dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh cả tính
mạng (123 đồng chí đã hy sinh) để bảo vệ,
giữ cho "Mạch máu điện" luôn lưu thông,
tiếp sức cho cơ thể sống là dân tộc ta, đất
nước ta phát triển. Đối với mỗi gia đình,
điện mang đến sức sống mới, niềm vui mới,
làm cho cuộc sống đổi thay và phát triển.
Những ai được chứng kiến giờ phút đầu tiên

khi có điện mới thấu hiểu được giá trị của nó.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã góp phần
mang đến hạnh phúc đó cho nhân dân.
Từ khi mới thành lập đến nay, với nhiệm
vụ trọng yếu là cung ứng điện cho gần 40
triệu dân thuộc 27 tỉnh, thành phố của miền
Bắc, trong đó có tới 12 tỉnh miền núi, biên
giới và hải đảo, địa bàn hết sức khó khăn,
hiểm trở, song bằng trí tuệ, sáng tạo, quyết
tâm cao độ của mình, Tổng Công ty đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ trong bất cứ điều
kiện nào, kể cả trong giai đoạn chiến tranh ác
liệt nhất cũng như trong điều kiện thiên nhiên
khắc nghiệt, lại thiếu vốn đầu tư. Song điện
đã đến với đồng bào dân tộc và các đảo xa
xôi. Sự phát triển của ngành Điện nói chung
và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng
đã góp phần to lớn vào sự thay đổi bộ mặt
kinh tế- xã hội của đất nước, nâng cao đời
sống nhân dân, tăng uy tín của Việt Nam trên
trường Quốc tế.

Là một doanh nghiệp Nhà nước, với
nhiều lần chuyển đổi mô hình phát triển
nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho sự phát triển
của nền kinh tế và đời sống nhân dân, lãnh
đạo và công nhân của Tổng công ty Điện lực
miền Bắc qua các thời kỳ đã thể hiện quyết
tâm chính trị cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ
với dân, với nước và đã bảo đảm ổn định
việc làm, tăng thu nhập cho 28.000 người lao
động trong ngành. Phải nói rằng, các thế hệ
cán bộ, công nhân của Tổng công ty Điện lực
miền Bắc - những người thợ trực tiếp sản
xuất ra "dòng máu điện" để thắp sáng "dòng
điện cách mạng", "thắp sáng niềm mơ ước
của người dân",... đã nỗ lực cố gắng, thi đua
lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật, áp dụng
công nghệ mới, trau đồi trình độ chuyên
môn, tay nghề và cống hiến hết mình cho sự
phát triển của ngành Điện Việt Nam.
Tổng công ty cũng hết sức tích cực
trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, đi
đầu trong thực hiện các chương trình xây
dựng nông thôn mới, các chương trình xã hội

từ thiện và các chính sách an sinh xã hội khác,
góp phần làm cho bộ mặt nông thôn đổi mới,
giúp cho học sinh thoát được cảnh học tập
trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu thuở
nào. Điều này rất quan trọng đối với mỗi gia
đình, với sự nghiệp giáo dục của đất nước.
Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã luôn
quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực; nâng cao trình độ quản lý,
điều hành của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cũng
như bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề
của người thợ. Chính vì vậy, Tổng công ty đã
có một lực lượng lao động lành nghề, tâm
huyết, yên tâm lao động sản xuất để cùng với
lãnh đạo xây dựng Tổng Công ty lớn mạnh
như hôm nay.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty,
hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh
niên Tổng Công ty luôn được chú trọng, tạo
sức mạnh tổng hợp, đoàn kết xây dựng Tổng
Công ty ngày càng phát triển. Các phong trào
thi đua ngày càng sôi động và đạt kết quả tốt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi
đánh giá cao, ghi nhận và nhiệt liệt biểu
dương những cố gắng và thành tích to lớn
của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân
của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong
suốt 45 năm qua. Các đồng chí xứng đáng
được nhận phần thưởng cao quý của Đảng,
Nhà nước trao tặng hôm nay.
Thưa các đồng chí,
Ngày nay, năng lượng đã trở thành một
vấn đề của toàn cầu, "An ninh năng lượng"
trở thành vấn đề sống còn đối với tất cả các
quốc gia. Một trong những nguyên nhân xảy
ra các cuộc xung đột, chiến tranh tại một số
nước cũng vì nguồn năng lượng. Nhận thức
rõ điều đó, Đảng ta đã có Nghị quyết số 18NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển
năng lượng quốc gia của Việt Nam, định
hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2050. Ngành Điện ở bất cứ đâu cũng gắn bó
sâu sắc và hữu cơ với mọi hoạt động của nền
kinh tế và cuộc sống dân sinh. Đồng thời
cũng là ngành công nghiệp chiến lược bảo

đảm an ninh năng lượng quốc gia, là động
lực chính thúc đẩy sự phát triển của các
ngành công nghiệp khác. Song cùng với
những thuận lợi do quá trình đổi mới mang
lại thì Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
cũng phải đối mặt với không ít những khó
khăn và thách thức. Mặc dù vậy, trước mắt
các đồng chí phải góp phần hoàn thành các
chỉ tiêu Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt
Nam đã đề ra, góp phần tăng trưởng kinh tế,
gắn với phát triển bền vững. Muốn vậy
chúng ta cần thực hiện tốt Chiến lược phát
triển của Tổng công ty thông qua các phong
trào thi đua yêu nước; quan tâm hơn nữa đến
đời sống của người lao động, làm tốt trách
nhiệm xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho
sự nghiệp phát triển của đất nước, xứng
đáng với danh hiệu anh hùng và những phần
thưởng cao quy mà Đảng và Nhà nước trao
tặng.
Mong rằng, với phẩm chất thông
minh, sáng tạo và cách mạng của giai cấp
công nhân Việt Nam, cán bộ, công nhân

của Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ nỗ
lực hơn nữa, tiếp tục cống hiến cho sự phát
triển của ngành Điện và sự công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước Việt Nam thân
yêu của chúng ta. Chúc các đồng chí thành
công.
Trân trọng cảm ơn./.

