Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội
nghị người lao động năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
Ngày 25 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tổ
chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị người
lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo cấp trên: Ông Trương Quốc Phúc - Thành
viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3; Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám
đốc Tổng Công ty Phát điện 3 và đại diện các Ban trong Tổng Công ty Phát điện 3 cùng toàn
thể Ban Lãnh đạo Công ty, CBCNV Công ty.
Hội nghị đã nghe Ông Đoàn Ngọc Nhân - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty
trình bày Báo cáo kết quả công tác SXKD năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch SXKD
năm 2021.

Ông Đoàn Ngọc Nhân - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Báo cáo kết quả Kinh
doanh 2020 và Kế hoạch Kinh doanh 2021

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả tổ chức
Hội nghị người lao động năm 2021 của các đơn vị và báo cáo sửa đổi bổ sung Nội quy lao
động và Thỏa ước lao động tập thể…..
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Ông Nguyễn Thế Trinh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty đã Báo cáo tình hình thực
hiện HĐLĐ, TƯLĐTT và các QCQLNB liên quan đến quyền lợi của người lao động và Báo
cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Hội nghị đã thảo luận đóng góp cho phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2021 nhằm
nâng cao đời sống tinh thần và môi trường làm việc của người lao động, tiếp tục tăng cường
sự đoàn kết nhất trí, gắn bó của người lao động và nâng cao hiệu quả SXKD trong toàn Công
ty.
Hội nghị đã đóng góp 03 bài tham luận của (phòng Hành chính và Lao động; Phân
xưởng Vận hành; phòng KT&AT) các bài tham tập trung về các mục tiêu, giải pháp để hoàn
thành kế hoạch SXKD; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh
thần, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội,….. cho Người lao động của Công ty.
Trong năm 2020 là một năm đầy thách thức, khó khăn đối với Công ty: do ảnh hưởng
của đại dịch Covid và phụ tải của hệ thống điện giảm mạnh, sự bùng nổ của nguồn điện năng
lượng tái tạo, sản lượng điện được huy động thấp, các tổ máy ngừng dự phòng nhiều nhưng
với sự lãnh đạo của Tổng Công ty và Ban Lãnh đạo Công ty, Công ty đã đạt sản lượng điện
sản xuất năm 2020 là 277,18 triệu kWh, đạt 31,07 % so với kế hoạch năm. Trong năm các chỉ
tiêu kinh tế kỹ thuật khác đều đạt so với kế hoạch năm, không để xảy ra sự cố lớn trong vận
hành.
Thu nhập và đời sống của Người lao động trong Công ty: Nhìn chung tư tưởng và
nguyện vọng của CBCNV là ổn định, yên tâm công tác, thu nhập bình quân của Người lao
động trong năm 2020 là: 11,789,000 đồng/người/tháng.
Phát biểu Tổng kết Hội nghị năm 2020 có Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên Hội
đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 đã chỉ đạo, chia sẻ những khó khăn và những mặt đã
đạt được và chưa đạt được trong năm 2020 trong Tổng Công ty, Tập thể CBCNV trong Tổng
Công ty cùng nhau cố gắng phấn đấu, tích cực tham gia thi đua sản xuất, thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao trong năm 2021 và những năm tới. Đồng thời Ông cũng gửi lời chúc mừng năm
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mới, chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới toàn thể Cán bộ và người lao động trong
Công ty.

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3
phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã chứng kiến Người sử dụng lao động là Ông Lê Văn Huy - Tổng Giám đốc và
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện người lao động ký Thỏa
ước lao động tập thể năm 2021.

Ông Lê Văn Huy - Tổng Giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Chủ tịch Công đoàn
Công ty đại diện cho Người lao động ký kết Thỏa ước Lao động tập thể
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Để ghi nhận các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào lao động
sản xuất kinh doanh và hoạt động Công đoàn năm 2020, Công ty và Ban chấp hành Công đoàn
đã trao tặng:
- Công ty đã nhận Cờ thi đua của EVN và Tập thể lao động xuất sắc.
- Công đoàn Công ty đã nhận bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam
- Tập thể Công ty đã nhận 01 Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn; 01 Bằng khen của
EVN; 02 Giấy khen EVNGENCO3; 04 Giấy khen tập thể lao động xuất sắc; 18 Giấy khen Tập
thể lao động tiên tiến
- Cá nhân: 02 Bằng khen của EVN; 06 Cá nhân nhận Bằng khen Chiến sĩ thi đua cơ sở;
07 Giấy khen của EVNGENCo3; 76 Giấy khen Công ty và 246 CBCNV đạt Lao động tiên
tiến.

Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO3 trao giấy khen cho những
cá nhân đạt những thành tích trong năm 2020
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Ông Phan Thanh Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty trao giấy khen
cho những cá nhân đạt những thành tích trong năm 2020

Bế mạc Hội nghị Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Chủ tịch Công đoàn - Trưởng phòng HCLĐ
Công ty, đã phát động thi đua hoàn thành Kế hoạch năm 2021 với chủ đề năm 2021 “Chuyển
đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” do tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng
Công ty Phát điện 3 phát động.
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