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THIEÁT KEÁ
Nguyeãn Thò Haèng

T         rong một xã hội phát triển, hội nhập quốc tế và bùng nổ thông tin như hiện nay, truyền 
thông nội bộ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong công tác truyền thông doanh nghiệp, 
giúp doanh nghiệp phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, giúp người lao động trong 

doanh nghiệp hiểu biết hơn về những định hướng lớn của doanh nghiệp, hòa chung nhịp thở 
của doanh nghiệp, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông hình ảnh doanh nghiệp 
ra bên ngoài.

Nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông trong Công ty Cổ phần Lilama 69-1, chúng tôi 
cho ra mắt ấn phẩm Bản tin nội bộ Lilama 69-1. Chúng tôi hy vọng rằng, phương pháp truyền 
thông truyền thống này sẽ khắc phục được những hạn chế của các phương pháp truyền thông 
khác hiện có trong Công ty, giúp cho thông tin dễ đi sâu và gần gũi với người lao động trong 
Công ty hơn.

Bản tin nội bộ ra đời với nhiều tin tức, hình ảnh, chuyên mục hấp dẫn kịp thời phản ánh mọi 
mặt hoạt động của Lilama 69-1 trên tất cả các công trình và lĩnh vực hoạt động. Đây là Bản 
tin do chính những con người của Lilama 69-1 thực hiện, sáng tác, viết bài, lên hình ảnh, biên 
tập. Chính vì thế, Bản tin nội bộ ra đời mang đầy bản sắc Lilama 69-1 trên từng trang thông tin.

Quý vị độc giả sẽ tìm thấy những thông tin phản ánh về toàn bộ hoạt động của Công ty 
trong mục "Tin tức - Sự kiện", các bài phóng sự, ký chân dung về những tấm gương người 
tốt, việc tốt trong chuyên mục "Chân dung thợ lắp máy 69-1", những câu chuyện hấp dẫn gắn 
liền với đời sống người công nhân trong chuyên mục "Chuyện công trường", hay những kiến 
thức, bài học kinh nghiệm về công tác an toàn lao động trong chuyên mục "An toàn vệ sinh 
lao động". Đặc biệt, trang "Văn hóa văn nghệ" là nơi đăng tải những bài thơ do chính những 
con người Lilama 69-1 sáng tác, các bài tản văn, truyện cười, thư giãn… chắc chắn sẽ mang 
đến cho quí vị độc giả những nguồn cảm xúc phong phú. 

Bản tin nội bộ mới ra đời, đội ngũ biên tập viên và những người thực hiện bản tin còn 
mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những hạn chế. 
Để không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng các Bản tin sẽ tiếp tục được phát hành trong 
thời gian tới, ban biên tập Bản tin nội bộ tha thiết mong muốn lãnh đạo các phòng ban, đơn 
vị sản xuất, các cán bộ công nhân viên toàn Công ty tích cực tham gia viết tin bài cộng tác 
phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình hoạt động của các tổ chức, các 
đoàn thể trong toàn Công ty. Chúng tôi cũng khuyến khích các sáng tác văn thơ, truyện vui, 
giải trí, các bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm việc cũng như các ý kiến đóng góp… để Bản tin 
nội bộ trở thành một ấn phẩm thiết thực, hiệu quả trong công tác truyền thông nội bộ doanh 
nghiệp, là diễn đàn, tiếng nói của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ 
phần Lilama 69-1.

Trân trọng!

Ban biên tập Bản tin nội bộ Lilama 69-1
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Đại hội đã nghe 
Báo cáo chính 
trị của Ban chấp 

hành nhiệm kỳ 2010 – 2015; Đề ra 
phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu 
nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu cử ban 
chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Theo báo cáo chính trị của 
Ban chấp hành Đảng bộ khóa X, 

giai đoạn 2010-2015, Lilama 69-1 
duy trì tốc độ tăng trưởng bình 
quân đạt 22,2%/năm, doanh thu 
năm 2014 tăng 2,3 lần so với năm 
2010, thu nhập bình quân đầu 
người năm 2014  tăng 2 lần so với 
năm 2010, nộp ngân sách tăng 
1,96 lần so với năm 2010. Các chỉ 
tiêu kinh tế hàng năm đều hoàn 
thành và vượt mức kế hoạch đề ra 
đảm bảo việc làm cho trên 3.000 
người lao động toàn Công ty.

Nhiều dự án lớn mà Lilama 
69-1 tham gia thi công trong giai 
đoạn 2010 - 2015 đã hoàn thành, 
bàn giao cho Chủ đầu tư như Thủy 
điện Sơn La, Nhiệt điện Vũng Áng 
1, Nhiệt điện Mông Dương 1, 
Mông Dương 2, Nhiệt điện Nghi 
Sơn 1, Nhiệt điện Nông Sơn, Nhà 
máy sản xuất Ethnol Bình Phước, 
Ethanol Dung Quất, Nhà máy 
sản xuất Amon Nitrat Thái Bình…

Song song với đó, công tác 
chính trị, tư tưởng được Đảng ủy 
Công ty quán triệt sâu sắc đến 
từng đảng viên. Công tác đào 
tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ 
lý luận cho cán bộ, đảng viên 
được quan tâm, công tác phát 
triển đảng viên mới luôn được coi 

trọng. Đặc biệt, Đảng bộ đã luôn 
đẩy mạnh việc “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” thông qua nhiều hoạt động 
phong phú theo từng chuyên đề.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, 
Đảng bộ Lilama 69-1 đề ra phương 
hướng nhiệm vụ, mục tiêu: Tập 
trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện 
tái cấu trúc nâng cao năng lực 
quản trị công ty. Phấn đấu tăng 
trưởng doanh thu bình quân hàng 
năm từ 10-15%, đến năm 2020 
giá trị doanh thu đạt trên 1.000 tỷ 
đồng/năm, chỉ tiêu lợi nhuận tăng 
từ 5%-10%/năm, thu nhập bình 
quân đầu người tăng 5%, thực 
hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ nộp thuế. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban 
chấp hành Đảng bộ Khoá XI, 
nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 
đồng chí. Đồng chí Ngô Quốc 
Thịnh - Tổng giám đốc được 
Ban chấp hành Khóa XI  bầu giữ 
chức Bí thư Đảng ủy công ty.  

Vũ Quyên

Trong hai ngày 29 - 
30/5/2015, Đảng bộ Công 
ty Cổ phần Lilama 69-1 đã 
tổ chức Đại hội Đảng bộ lần 
thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. 
Tới dự và chỉ đạo đại hội có 
đồng chí Nguyễn Trọng Tân 
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 
uỷ khối doanh nghiệp tỉnh 
Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn 
Văn Hùng, Phó chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
Bắc Ninh, các đồng chí trong 
Ban thường vụ Đảng ủy khối 

doanh nghiệp tỉnh, đại 
diện một số chi, đảng bộ bạn 
trong khối doanh nghiệp và 
115 đảng viên thuộc 12 chi bộ 
trong toàn Đảng bộ Công ty. 

Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần lilama 69-1 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Tháp Reactor là 
hệ thống thiết 
bị thực hiện các 

phản ứng hóa học, tạo ra sản 
phẩm của một quá trình sản 
xuất, đóng vai trò quyết định 

lắp đặt 12 tháp phản ứng Reactor

năng suất và hiệu quả sản xuất 
của nhà máy lọc hóa dầu. 

Mỗi Reactor có trọng lượng 
650 tấn.

Phục vụ công tác lắp đặt thiết 
bị, hai cẩu 1350 tấn và 800 tấn 
được Nippon Express vận chuyển 
từ nước ngoài về dự án Lọc hóa 
dầu Nghi Sơn. Sau khi tháp được 
đưa vào đúng vị trí, các kỹ sư 
công nhân Lilama 69-1 thực hiện 
căn chỉnh thiết bị. Công việc lắp 
đặt 12 tháp Reactor diễn ra trong 
khoảng thời gian một tháng.  

Hiện nay, Lilama 69-1 tiếp 
tục thực hiện lắp đặt kết cấu 
thép và hệ thống ống công nghệ 
xung quanh tháp Reactor.

Nguyễn Phú

lắp đặt tháp tách khí quyển c401
Công ty Cổ phần Lilama 69-1 
phối hợp với Nippon Express 
đã tiến hành lắp đặt thành 
công Tháp tách khí quyển 
C401 với trọng lượng 315 
tấn, đường kính 4.6m, chiều 
dài 57m. Đây là tháp cao 
nhất tại khu vực AC00, nơi 
Lilama 69-1 đảm nhận thi 
công tại dự án Lọc hóa dầu 
Nghi Sơn. 

Tháp C401 là thiết 
bị quan trọng 
trong hoạt động 

của nhà máy lọc hóa dầu, đóng 
vai trò công đoạn sơ bộ ban đầu 
để tạo ra sản phẩm thô như: 
Naphtha, dầu hỏa (Kerosene), 
dầu nhẹ (light gas oil). Trước 
khi lắp đặt tháp, Lilama 69-1 
đã thực hiện làm móng, tổ hợp 
gần 100 tấn kết cấu thép sàn 
lan can, cầu thang, tổ hợp ống 
30 inch có chiều dài 35m được 
Tổng công ty lắp máy Việt Nam 
và tổng thầu JGCS nghiệm thu. 

Với đặc tính đây là thiết bị siêu 
trường, siêu trọng, Lilama 69-1 
cùng với Nippon Express đã tính 
toán và lập biện pháp thi công 
chi tiết, sử dụng các thiết bị hiện 
đại bao gồm: Một cẩu 1350 tấn, 
một cẩu 800 tấn, một xe nâng 
người và một xe chuyên dụng dài 
60m, tải trọng 500 tấn để lắp đặt 
tháp C401.

Tháp C401 được lắp đặt trong 

khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ. 
Sau khi tháp được đưa vào vị 
trí lắp đặt chính xác, hơn 30 kỹ 
sư, công nhân Lilama 69-1 thực 
hiện căn chỉnh thiết bị và đặt nền 
móng tháp. Ngày 23/4/2015, 
tháp tách khí quyển C401 được 
chủ đầu tư và Tổng thầu nghiệm 
thu.

Quang Hưng- Vũ Quyên

Toàn bộ 12 tháp phản 
ứng (Reactor) đã được 
Công ty Cổ phần Lilama 
69-1 phối hợp với Nippon 
Express hoàn thành lắp đặt 
trong tháng 4/2015. 
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chế tạo thành công bộ ép đầu khuyên và 
thử tải cáp thép

Các kỹ sư phòng Quản lý 
máy và An toàn (Công ty Cổ 
phần Lilama 69-1) đã chế tạo 
thành công bộ ép đầu khu-
yên và thử tải cáp thép, đây 
là một dây truyền hoàn thiện 
gồm hai máy: Máy ép khu-
yên cáp thép và máy kiểm 
tra chất lượng cáp thép. 

Bộ máy được chế tạo hoàn 
thiện trong vòng 20 ngày, 
tận dụng từ các nguyên vật 

liệu sẵn có tại Công ty. Máy ép 
khuyên và máy kiểm tra chất 
lượng cáp thép sử dụng chung 
một bơm thủy lực và một bộ 
tuy ô. Khi đi vào vận hành, máy 
có ưu điểm nổi bật như dễ vận 
hành, nhân công ít, kiểm tra 
chất lượng liên kết dễ dàng. 
Cáp thép sau khi ép đầu khuyên 

nhôm được chuyển 
qua bộ thử tải kiểm 
tra chất lượng của 
khuyên cáp, thời 
gian thử tải cho một 
sợi cáp là 10 phút, 
thử một lần kiểm 
tra được cả sợi cáp, 
khung giá gọn nhẹ 
dễ di chuyển và giá 
thành thấp. 
Tại các công trường 
hiện nay, hầu hết 
các hoạt động cẩu, 
chuyển thiết bị đều sử dụng cáp 
thép, trong khi đó để đảm bảo 
an toàn thì việc sử dụng phương 
pháp xiên hoặc quay cáp thép 
như trước đây không được phép 
sử dụng mà phải thực hiện ép 
khuyên đầu cáp thép. Vì vậy bộ 
máy này ra đời đã giải quyết 

được vấn đề ép đầu khuyên 
cáp và kiểm tra cáp thép tại tất 
cả các dự án, giúp Công ty chủ 
động hoàn toàn trong việc cung 
cấp các chủng loại cáp thép cho 
mọi công trình mà không phải 
thuê đơn vị ngoài thực hiện ép 
đầu khuyên và kiểm tra cáp thép 
như trước đây.Vũ Quyên

Nhà máy chế tạo thiết bị 
và kết cấu thép (Công ty Cổ 
phần Lilama 69-1) đã chế tạo 
thành công ống khói cho nhà 
máy Lọc hóa dầu Dung Quất 
theo đơn đặt hàng của nhà 
thầu JGC Việt Nam.

Theo hợp đồng ký kết 
giữa nhà thầu JGC Việt 
Nam và Lilama 69-1, 

phía Lilama 69-1 thực hiện chế 
tạo ống khói cho nhà máy Lọc 
hóa dầu Dung Quất với trọng 
lượng 115 tấn, tổng chiều dài 

46m, đường kính đoạn lớn nhất 
là 5,1 m trong khoảng thời gian 
3 tháng. Đây là lần đầu tiên JGC 
Việt Nam lựa chọn Lilama 69-1 
là đối tác chế tạo thiết bị siêu 
trường, siêu trọng, trước đó hai 
bên đã từng hợp tác trên nhiều 
lĩnh vực khác.

Để đáp ứng chất lượng và 
tiến độ sản phẩm, tập thể kỹ 
sư, công nhân Nhà máy Chế tạo 
thiết bị và Kết cấu thép đã thay 
ca nhau làm việc liên tục và có 
nhiều sáng kiến như: Áp dụng 
phương pháp hàn tự động trên 
giá quay, dùng mũi khoét đường 
kính lớn để gia công mặt bích lắp 
ghép ống khói yêu cầu kỹ thuật 
cao, cải tiến mũi khoét hợp kim 
đặc chủng, áp dụng công nghệ 
UT-3D để tìm khuyết tật mũi hàn. 
Đến ngày 29/1/2015, sản phẩm 
ống khói đã được nghiệm thu, 
bàn giao, và vận chuyển đến Nhà 
máy Lọc hóa dầu Dung Quất.

Nguyễn Phú

chế tạo ống khói cho 
nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất

Gặp mặt cán bộ hưu trí công ty cổ phần lilama 69-1

Trong tháng 5/ 2015, 
Ban lãnh đạo Công ty Cổ 
phần Lilama 69-1 đã tổ chức 
gặp mặt đoàn cán bộ hưu trí 
Lilama 69-1.

Buổi gặp mặt diễn ra tại 
trụ sở Công ty, đoàn cán 
bộ hưu trí gồm 12 thành 

viên, là những người từng nắm 
giữ những vị trí chủ chốt. Tiếp 
đón đoàn, ông Ngô Quốc Thịnh 
- Tổng giám đốc Công ty vui 

mừng chia sẻ những kết quả 
Lilama 69-1 đạt được trong 
những năm qua. Tổng giám đốc 
khẳng định Lilama 69-1 được 
như ngày hôm nay một phần 
dựa trên nền tảng mà các cựu 
cán bộ đã gây dựng lên. Cán bộ 
công nhân viên Công ty không 
bao giờ quên điều đó và sẽ tổ 
chức gặp mặt các cán bộ hưu 
hàng năm, tổ chức đưa đoàn đi 
du lịch kết hợp với tham quan 
các công trình trọng điểm.

Buổi gặp mặt cán bộ hưu trí 
mặc dù diễn ra trong thời gian 
ngắn, nhưng có ý nghĩa rất 
quan trọng, thể hiện sự tri ân 
của Lilama 69-1 đối với thế hệ 
đi trước. 

Sau buổi gặp mặt, Công ty 
đã đưa đoàn đi tham quan công 
trình Lọc hóa dầu Nghi Sơn 
(Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 
Hóa) và về quê Bác (Huyện Nam 
Đàn, tỉnh Nghệ An) vào đúng dịp 
kỷ niệm sinh nhật lần thứ 125 
của Người.   Vũ Quyên

các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Dịp kỷ niệm ngày Quốc tế 
thiếu nhi 1/6/2015, Công ty 
Cổ phần Lilama 69-1 đã trao 
tặng 1300 suất quà cho các 
cháu là con của các cán bộ 
công nhân viên, đồng thời 
tổ chức cho các cháu tham 
quan, vui chơi tại khu du 
lịch đảo Ngọc Xanh, huyện 
Thanh thủy, tỉnh Phú Thọ.

Đối với các cháu là con 
của các cán bộ công 
nhân viên không may 

gặp tai nạn lao động, Đoàn 
thanh niên Công ty tổ chức đến 
tận nhà để tặng quà, động viên 
tinh thần gia đình. 

Mặt khác, Đoàn thanh niên 
đã tổ chức cho các cháu đi tham 

quan tại khu du lịch tại đảo Ngọc 
Xanh, với sự hỗ trợ kinh phí từ 
Công đoàn Công ty và sự ủng 
hộ của các đơn vị sản xuất trong 
toàn Công ty. Chuyến tham quan 
có nhiều hoạt động bổ ích như 
chương trình "Đêm hội tuổi thơ", 
tham gia các trò chơi và bơi lội 
tại trung tâm vui chơi giải trí. 

Tặng quà và tổ chức đi chơi 
cho các cháu dịp tết thiếu nhi 
là hoạt động thường niên của 
Lilama 69-1, thể hiện sự quan 
tâm và tinh thần trách nhiệm 
của Công ty đối với người lao 
động. Thông qua hoạt động 
này đã góp phần tạo niềm vui 
chung cho các em nhỏ trong 
ngày Quốc tế thiếu nhi. 

 Nguyễn Phú
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Nghiệm thu nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn

Công ty Cổ phần Lilama 
69-1 và chủ đầu tư là 
Công ty Cổ phần Than - 

Điện Nông Sơn - Vinacomin đã 
chính thức ký biên bản nghiệm 
thu hoàn thành công trình Nhà 
máy nhiệt điện Nông Sơn (Huyện 
Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn 
có công suất 30 MW. Dự án được 
khởi công tháng 3/2008. Tuy 
nhiên, 5 năm sau đó, vào tháng 
3/2013 thì dự án tạm dừng do 
nhiều khó khăn phát sinh trong 
quá trình thi công. Tại thời điểm 
đó, các hoạt động trong phần 
lắp đặt mới chỉ được hoàn thành 
gần 40%.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, 
chủ đầu tư đã lựa chọn Lilama 
69-1 khảo sát và lên phương án 
thi công các hạng mục thuộc gói 
thầu 06 theo hợp đồng được ký 
kết ngày 26/04/2013.

Ngay sau khi tiếp nhận các 
hạng mục công việc, được sự hỗ 
trợ của chủ đầu tư, Lilama 69-1 
đã hoàn thành 22 hạng mục 
công việc trong phần lắp đặt 
do Công ty đảm nhận, đảm bảo 
chất lượng theo thiết kế đã được 

phê duyệt, tuân thủ các quy định 
hiện hành. 

Lilama 69-1 đã góp phần giúp 
dự án từng bước đạt được các 
mốc tiến độ quan trọng: thử áp 
lò hơi ngày 22/01/2014, đốt lò 
và thông thổi ngày 9/1/2015 và 
khởi động tổ máy, hòa lưới điện 
Quốc gia ngày 5/2/2015.

Sau khi Nhà máy được hòa 
lưới điện Quốc gia, 50 kỹ sư, 
công nhân Lilama 69-1 tiếp tục 
ở lại để cùng Chủ đầu tư chạy 
thử nhà máy, thí nghiệm hiệu 
chỉnh các thiết bị, cụm thiết bị, 
hệ thống đáp ứng đảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật theo quy định.

Khi kết quả các thí nghiệm 
đều đạt yêu cầu kỹ thuật, cũng là 
lúc hoạt động bàn giao, nghiệm 
thu hoàn thành dự án nhà máy 
nhiệt điện Nông Sơn được tiến 
hành trong niềm vui chung của 
Chủ đầu tư, các nhà thầu tham 
gia dự án và bà con nhân dân 
huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Sự thành công của dự án 
nhiệt điện đốt than Nông Sơn 
không chỉ là niềm tự hào của 
Lilama 69-1, mà nó còn khẳng 
định trình độ của kỹ sư, công 

nhân của Công ty trong việc 
hoàn thành các dự án EPC vừa 
và nhỏ. Đây là tiền đề cho công 
tác bảo dưỡng tổng thể các 
nhà máy nhiệt điện theo định 
hướng chiến lược của Lilama 
69-1.

Nguyễn Phú- Vũ Quyên

Tại dự án Nhà máy Nhiệt 
điện Nông Sơn, Lilama 69-1 
được Tổng công ty lắp máy 
Việt Nam (Lilama) giao trọng 
trách là đơn vị chủ trì, phối 
hợp với Lilama 7 thi công lắp 
đặt toàn bộ thiết bị cơ - điện 
và các kết cấu còn lại thuộc 
gói thầu số 6. Các công việc 
chính của gói thầu bao gồm: 
Lắp đặt ống công nghệ, lắp 
đặt kết cấu thép và kết cấu 
bao che, lắp đặt thiết bị cơ các 
hạng mục còn lại, lắp đặt phần 
điện còn lại, bảo ôn- xây lò-đổ 
bê tông chịu nhiệt – xây cách 
nhiệt ống khói.. 

Liên danh nhà thầu Thyssen 
Krupp UHDE (Đức) - TTCL 
(Thái Lan) - Lilama 69-1 và 

chủ đầu tư là Tổng công ty Hóa chất 
mỏ - Vinacomin (Micco) đã chính 
thức ký kết biên bản bàn giao Nhà 
máy sản xuất Amon Nitrat (huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Trước khi diễn ra lễ bàn giao, 
Nhà máy đã chạy thử và hoàn 
tất các thủ tục pháp lý cần thiết 
để phục vụ cho việc vận hành 
thương mại chính thức theo 
đúng kế hoạch đề ra. Hiện nay, 
Nhà máy đã khởi động thành 
công và đã có sản phẩm Axit Ni-
tric. Gói thầu EPC nhà máy chính 
đã được Micco nghiệm thu sơ bộ 
vào ngày 8/6/2015. Các thông 
số về công suất, chất lượng sản 
phẩm, môi trường đều đạt yêu 
cầu và phù hợp với quy chuẩn, 
tiêu chuẩn Việt Nam.

Lễ ký kết bàn giao là mốc sự 
kiện quan trọng đánh dấu bước 

chuyển giai đoạn từ thiết kế, mua 
sắm, xây lắp, vận hành chạy thử 
sang giai đoạn bảo hành của nhà 
thầu EPC. 

Với vai trò là một thành viên 
trong liên danh nhà thầu EPC, 
thông qua dự án này, đội ngũ 
kỹ sư, công nhân của Lilama 
69-1 đã có bước trưởng thành 
vượt bậc và nhận được sự tin 
tưởng của các đối tác là những 
tập đoàn lớn trên thế giới như 
Thyssen Krupp, TTCL. Tại buổi 
lễ bàn giao, Lilama 69-1 cam kết 
sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ Chủ đầu 
tư khi có yêu cầu để đảm bảo 
Nhà máy hoạt động liên tục và 
ổn định.

 
 Nguyễn Phú - Vũ Quyên

Bàn giao Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Thái Bình

Dự án Nhà máy Sản 
xuất Amon Nitrat công suất 
200.000 tấn/năm do Tổng 
công ty Công nghiệp Hóa chất 
mỏ - Vinacomin làm chủ đầu 
tư, liên danh tổng thầu EPC 
“UHDE-TTCL-Lilama 69-1”.Tại 
dự án này, Lilama 69-1 đã gia 
công và chế tạo 1.380 tấn 
kết cấu thép, bằng 51% tổng 
khối lượng kết cấu thép của 
dự án; lắp đặt thành công tại 
công trường hệ thống bồn bể 
lớn như bồn Axit Nitric, bồn 
nước sau xử lý. Đặc biệt, việc 
lắp dựng an toàn, chính xác 
thành công tháp hấp thụ và 
tháp tạo hạt là những điểm 
nhấn quan trọng, khẳng định 
năng lực và vị thế của Lilama 
69-1 đối với sự thành công 
của dự án.
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Đẩy mạnh hợp tác quốc tế - mở rộng cánh cửa sang 
thị trường nước ngoài

Hợp tác quốc tế là hoạt 
động ngày càng được 
Lilama 69-1 chú trọng 

trong những năm gần đây. Đặc 
biệt từ đầu năm 2015 đến nay, 
hoạt động này được đẩy mạnh 
hơn bao giờ hết. 

Những năm vừa qua, Lilama 
69-1 đã thiết lập và duy trì được 
mối quan hệ tốt đẹp với các 
tập đoàn lớn trên thế giới trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau: như 
Tập đoàn TOJO (Thái Lan), 
JGC (Nhật Bản), UHDE (Đức), 
SUMITOMO (Nhật Bản), HUYN-
DAI & DOOSAN (Hàn Quốc), 
FOSTER WHEELER (Mỹ), IHI 
(Nhật Bản), JUDONG (Singa-
pore), JURONG ENGINEERING 
(JEL)…thông qua nhiều dự án 
khác nhau, đặc biệt các dự án 
trọng điểm quốc gia như ANP-
Thái Bình, Nhà ga T2-Nội Bài, 
lọc dầu Dung Quất… 

Trong năm 2014 và đặc biệt 
từ đầu năm 2015 đến nay, 
hoạt động tiếp đón và đến 
thăm các đối tác nước ngoài 
của Lilama 69-1 rất sôi động, 
minh chứng rõ nét cho thấy 
hợp tác quốc tế đang được 
đẩy mạnh từng ngày và trở 
thành một hoạt động quan 

trọng trong xu hướng hội nhập 
thị trường lao động toàn cầu. Với 
niềm tin trong những lần hợp tác 
trước, các khách hàng như IHI, 
UHDE, Foster Wheeler…vẫn tiếp 
tục lựa chọn Lilama 69-1 cho các 
dự án mới của mình. 

Lilama 69-1 đang gia công 
chế tạo kết cấu thép thang máy 
xuất khẩu sang Ma-rốc theo đơn 
đặt hàng của IHI. Đây là lần hợp 
tác thứ 5 giữa hai bên. Cùng với 
Foster Wheeler, Công ty cũng 
đang triển khai hoạt động sửa 
chữa các lò hơi 1A, 1B, 2A và 2B 
cho dự án Nhà máy nhiệt điện 
Mông Dương 1 và chuẩn bị hợp 
tác trong dự án tối ưu hóa lò hơi 
số 3, số 4 cho Nhà máy Nhiệt 
điện Cẩm Phả theo thỏa thuận 
hợp tác cung cấp các gói dịch vụ 
sửa chữa bảo dưỡng, đại tu cho 
các nhà máy nhiệt điện tại Việt 
Nam được hai bên ký kết ngày 
19/5/2014. 

Bên cạnh việc duy trì tốt mối 
quan hệ với các khách hàng đã 
và đang hợp tác, Lilama 69-1 
còn nắm bắt cơ hội mở rộng mối 
quan hệ với các đối tác mới ở 
nhiều châu lục khác nhau. Đặc 
biệt không thể không kể đến 
chuyến công tác Châu Âu tới 03 

nước Ý, Ba Lan và Đức vừa qua 
của Tổng giám đốc Ngô Quốc 
Thịnh cùng các đại diện khác của 
Công ty để đẩy mạnh hoạt động 
tìm hiểu cũng như tạo mối quan 
hệ trong các dự án sắp tới. Cụ 
thể, Lilama 69-1 sẽ gia công chế 
tạo và cung cấp thiết bị buồng 
đốt (fired heater) cho dự án Kar-
bala tại Iraq theo đơn đặt hàng 
của Kirchner S.p.A – một công 
ty chuyên cung cấp fired heater 
cho các nhà máy lọc hóa dầu 
của Ý. Đoàn công tác cũng đến 
thăm tập đoàn CIECH (Ba Lan) 
để thể hiện mong muốn và sự 
tự tin của Lilama 69-1 sẵn sàng 
hợp tác cho hoạt động xây dựng 
nhà máy Soda tinh khiết tại Việt 
Nam. Không chỉ đến Đức để 
thăm và làm việc với Thyssenk-
rupp Industrial Solution (TKIS) – 
một đối tác quan trọng trong dự 
án ANP-Thái Bình đã cùng nhau 
thực hiện, mà đoàn công tác 
còn đến GEA – một hãng cung 
cấp hàng đầu cho công nghiệp 
thực phẩm và các ngành công 
nghiệp chế biến khác để trao 
đổi về cơ hội hợp tác gia công 
chế tạo kết cấu thép cho dự án 
ở Ai Cập. Trước đó, Lilama 69-1 
vinh dự đã được tiếp đón các đại 
diện của những Công ty này đến 
thăm quan và làm việc tại trụ sở 
Công ty.

Việc xây dựng, duy trì và 
mở rộng mối quan hệ tin cậy 
với các đối tác quốc tế góp 
phần không nhỏ cho sự thành 
công của Công ty. Với phương 
châm: "Lilama 69-1 luôn sẵn 
sàng hợp tác với khách hàng 
trong và ngoài nước với tinh 
thần bạn bè thân thiện và 
cùng nhau phát triển", Công 
ty quyết tâm đẩy mạnh hình 
ảnh và xây dựng niềm tin trước 
nhiều đối tác quốc tế trên toàn 
cầu, từng bước tiến tới mục tiêu 
đưa thương hiệu Lilama 69-1 ra 
thị trường khu vực và thế giới.

  
Vũ Quyên

lilama 69-1 chế tạo thiết bị Fired heater cho 
Kirchner Italia S.p.A

Theo đó, Lilama 69-1 
sẽ thực hiện chế tạo 
02 bộ fired heater với 

tổng khối lượng 1.000 tấn trong 
thời gian 07 tháng (Từ ngày 
11/6/2015 đến ngày 15/1/2016).

Trước khi hợp đồng được 
ký kết, ngày 10/5/2015, Lilama 
69-1 đã được Chủ đầu tư State 
Company for Oil Projects (Một 
công ty thành viên trực thuộc 
Bộ dầu mỏ Irắc), liên danh tổng 
thầu GS Engineering & Con-
struction, SK Engineering & Con-

struction, Hyundai Engineering 
& Construction, Hyundai Engi-
neering (Hàn Quốc) và Kirchner 
Italia S.p.A (Đơn vị thiết kết và 

cung cấp fired heater) 
phê duyệt năng lực 
và đưa vào danh sách 
nhà cung cấp thiết bị 
cho dự án Karbala.

Fired heater là thiết 
bị quan trọng đối với 
các nhà máy lọc hóa 
dầu, đóng vai trò quyết 
định đến hiệu suất của 
nhà máy cũng như chất 
lượng các sản phẩm đầu 
ra như: Xăng A86, A92, 
dầu hỏa, dầu FO v.v... 
Thiết bị này có kết cấu 
phức tạp, sử dụng nhiều 
vật liệu quý hiếm. Việc 
thiết kế, chế tạo Fired 
Heater không những đòi 
hỏi kiến thức chuyên 
môn về công nghệ nhiệt, 
cơ khí chế tạo, đội ngũ 
công nhân kỹ thuật trình 
độ cao mà còn đòi hỏi 

khắt khe về tiêu chuẩn nguyên 
vật liệu. Do vậy, từ trước đến 

Ngày 11/6/2015, Công ty 
Cổ phần Lilama 69-1 và Công 
ty Kirchner Italia S.p.A đã 
chính thức ký kết hợp đồng 
gia công chế tạo 02 bộ thiết bị 
buồng đốt (Fired heater) cho 
dự án Lọc hóa dầu Karbala tại 
I-rắc công suất 140.000 thùng 
dầu/ngày.

nay, Fired Heater chủ yếu được 
chế tạo ở các nước G20. 

Đây là lần thứ hai Lilama 69-1 
thực hiện chế tạo fired heater 
cho nhà máy lọc hóa dầu. Trước 
đó, Lilama 69-1 đã chế tạo thành 
công 02 bộ fired heater cho Nhà 
máy lọc hóa dầu Nam Việt.		  Vũ Quyên

Ông Ngô Quốc Thịnh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 
Lilama 69-1 và Giám đốc kinh doanh của Kirchner

Kirchner Italia S.p.A là công 
ty chuyên thiết kế và cung cấp 
fired heaters cho các nhà máy 
Lọc hóa dầu trên toàn thế giới. 
Tại Việt Nam, các fired heater 
dự án Lọc hóa dầu Dung Quất 
và lọc hóa dầu Nghi Sơn đều 
do Kirchner Italia S.p.A cung 
cấp. Việc Kirchner Italia S.p.A 
lựa chọn Lilama 69-1 là đối tác 
chế tạo fired heater cho dự án 
tại Irắc đã chứng tỏ năng lực 
Lilama 69-1 đã đáp ứng được 
các yêu cầu khắt khe trong 
công tác chế tạo thiết bị, đặc 
biệt là chế tạo fired heater, mở 
ra một hướng đi mới cho Công 
ty trên con đường tham gia 
vào chuỗi sản phẩm liên kết 
toàn cầu.

2 bộ Fired Heater của Nhà máy 
Lọc dầu Nam Việt 



12 13Số 1/ 2015

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Bản tin nội bộ Số 1/ 2015Bản tin nội bộ

kết vật tư mà không sử dụng tời 
và puly. Phương án kỹ thuật này 
đã góp phần nâng cao năng suất 
lắp đặt và tiết giảm chi phí cẩu.

Những biện pháp cải tiến kỹ 
thuật của Lilama 69-1 đã thể 
hiện được tư duy cải tiến phương 
án thi công, tiết giảm được chi 
phí và góp phần đẩy nhanh tiến 
độ xây lắp tổ máy số 2.

Vì mục tiêu tiến độ thi 
công tổ máy số 2.

Ngày 10/10/2014 là ngày 
khởi công xây lắp tổ máy số 2 - 
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, 
những khối thiết bị kết cấu thép 
đầu tiên được Lilama 69-1 đưa 
vào vị trí lắp đặt an toàn và chính 
xác trước sự chứng kiến của chủ 
đầu tư PVN và tổng thầu PVC. 

Tiếp đó, ngày 25/4/2015, tổ 
hợp 3 dầm chính với tổng trọng 
lượng hơn 500 tấn được lắp đặt 
chính xác. Mới đây nhất, ngày 
18/5/2015, Lilama 69-1 cùng với 
PVC tiến hành lắp đặt thành công 
bao hơi tổ máy số 2, vượt tiến độ 
2 tuần so với yêu cầu của chủ 
đầu tư. Bao hơi có kích thước dài 
32m, đường kính 2,1m, trọng 
lượng 320 tấn, được nâng lên 
chiều cao 66,23m bằng phương 
pháp kích rút thủy lực. 

Để lắp đặt các thiết bị siêu 

trường, siêu trọng trên cao, Lila-
ma 69-1 đặc biệt coi trọng công 
tác chuẩn bị, ông Dương Văn 
Tài, đội trưởng lắp đặt kết cấu 
thép của Lilama 69-1 chia sẻ: "Có 
rất nhiều khó khăn khi lắp đặt 
các thiết bị trên cao, một trong 
những yếu tố tại dự án này là 
sức gió rất lớn trong khi việc lắp 
đặt, căn chỉnh thiết bị đòi hỏi độ 
chính xác tuyệt đối. Vì vậy trước 
khi thực hiện, chúng tôi đều lập 
biện pháp thi công rất kỹ, các 

biện pháp này được phê duyệt và 
đánh giá cao từ ban dự án Tổng 
Công ty Lilama, Tổng thầu PVC 
và chủ đầu tư PVN".

Ông Ngô Phú Phong, đội 
trưởng đội lắp số 9 nói: "Sau lắp 
đặt bao hơi, chúng tôi tập trung 
vào phần việc lắp đặt kết cấu 
thép khóa phần sau lò hơi, lắp 
đặt dây treo và các thiết bị áp 
lực. Chúng tôi cam kết khắc phục 
mọi khó khăn, bố trí lực lượng 
làm việc tăng ca để đáp ứng tiến 
độ của Tổng thầu và chủ đầu tư"

Việc tiến hành nâng bao hơi 
tổ máy số 2 thành công là dấu 
mốc quan trọng khẳng định toàn 
bộ công tác lắp đặt kết cấu thép 
của Lilama 69-1 tại tổ máy số 2 
đã hoàn thành, đánh dấu bước 
chuyển sang giai đoạn lắp đặt hệ 
thống áp lực và các thiết bị của 
lò hơi. Bao hơi tổ máy số 2 lắp 
đặt thành công là mốc son quan 
trọng tiếp theo trong giai đoạn 
thi công lắp đặt thiết bị áp lực 
tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 
2, đánh dấu dự án trọng điểm 
Quốc gia này đã đi được một nửa 
chặng đường. Thêm một công 
trình trọng điểm Quốc gia đang 
dần hiện hữu trên mảnh đất quê 
lúa Thái Bình. 

Nguyễn Phú

Đảm bảo tiến độ thi công tổ máy số 2 nhà máy 
nhiệt điện Thái Bình 2.

Những sáng kiến của thợ 
lắp máy Lilama 69-1.

Chúng tôi đến công trình 
Nhà máy Nhiệt điện 
Thái Bình 2 vào những 

ngày cuối tháng 6, dưới cái nắng 
như đổ lửa, hơn hai trăm kỹ sư, 
công nhân của Lilama 69-1 (đơn 
vị trực tiếp thi công tổ máy 2) 
miệt mài làm việc trên công 
trường, màu áo xanh họ mặc 
thấm đẫm mồ hôi. 

Xác định đây là dự án trọng 
điểm Quốc gia, Lilama 69-1 đã 
huy động nguồn nhân lực giàu 
kinh nghiệm từ đội lắp máy số 9 
và nhiều trang thiết bị máy móc 
phục vụ thi công như cẩu 250 
tấn và 50 tấn, xe đầu kéo, xe 
tự hành… Ông Ngô Phú Phong, 
đội trưởng đội lắp số 9 cho biết: 
"Đây là tổ máy lớn nhất mà 
chúng tôi thực hiện lắp đặt từ 
trước tới nay. Trước đấy, chúng 
tôi từng lắp đặt lò hơi của các 
nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, 
Nhiệt điện Nghi Sơn 1 nên rất tự 

tin đảm nhận nhiệm vụ này. Việc 
thi công cũng gặp nhiều khó 
khăn do thời tiết ven biển nơi 
đây nắng nóng, mưa nhiều, mặt 
bằng chật hẹp đỏi hỏi phải có 
những biện pháp kỹ thuật phù 
hợp và hiệu quả".

Khắc phục những khó khăn, 
tập thể kỹ sư, công nhân đội lắp 
số 9 (trực thuộc Lilama 69-1) đã 
có nhiều biện pháp cải tiến kỹ 
thuật sáng tạo trong thi công. 
Một trong những cải tiến đó là 
biện pháp sử dụng tời điện di 
chuyển trên đỉnh mái lò để lắp 
đặt vách sinh hơi. Thông thường 
với công việc tương tự, phương 
án được đưa ra là sử dụng cẩu 
lớn 600 tấn hoặc cẩu tháp 50 
tấn để lắp đặt vách sinh hơi 
bằng cách dùng cẩu đưa thiết bị 
từ trên xuống. Phương án này 
tốn kém về chi phí ca cẩu. Với 
đặc thù tại công trình Nhà máy 
Nhiệt điện Thái Bình 2 không có 
cẩu 600 tấn và cẩu tháp 50 tấn, 
đội lắp máy số 9 đã xây dựng 

phương án lắp đặt vách sinh 
hơi bằng tời điện, tời thủy lực di 
chuyển bằng bàn trượt đặt trên 
dầm chính, tời có thể di chuyển 
linh hoạt theo 2 phương để lắp 
đặt toàn bộ vách sinh hơi và 
bộ quá nhiệt Platen. Cải tiến kỹ 
thuật này đã tiết giảm được chi 
phí về ca cẩu, hiệu quả lắp đặt 
vẫn đáp ứng được chất lượng và 
tiến độ, giúp đội lắp số 9 hoàn 
toàn chủ động trong thi công.

Một cải tiến kỹ thuật đáng ghi 
nhận khác của đội lắp số 9 là sử 
dụng motor ray để lắp đặt các 
coil dàn quá nhiệt thay cho việc 
kéo bằng dây cáp và pully. Đối 
với công việc lắp đặt các giàn 
coil (thuộc các bộ quá nhiệt, tái 
nhiệt, bộ hâm) thông thường sẽ 
phải sử dụng cẩu tháp, tời điện 
và puly. Tuy nhiên, hạn chế của 
việc sử dụng tời và puly là không 
gian thi công phần áp lực chật 
hẹp, phải đi cáp nhiều. Vì vậy, 
đội lắp máy số 9 đã lắp đặt mo-
tor ray và lắp đặt sàn phụ để tập 

Sau gần 8 tháng thi công, 
Công ty Cổ phần Lilama 69-1 
(thành viên Tổng Công ty 
Lilama) cùng với tổng thầu 
là Tổng Công ty Xây lắp Dầu 
khí (PVC) đã hoàn thành lắp 
đặt 5.045 tấn kết cấu thép, 
320 tấn thiết bị áp lực của tổ 
máy số 2. Các dấu mốc quan 
trọng như lắp đặt dầm chính, 
bao hơi… đều hoàn thành 
vượt tiến độ, đáp ứng yêu 
cầu của chủ đầu tư Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam (PVN). 

Tổ máy số 2 là một trong 
hai tổ máy của nhà máy 
Nhiệt điện Thái Bình 2, có 
công suất 600 MW, dự kiến 
sẽ hoàn thành lắp đặt và thử 
áp vào tháng 4/2016. Lắp đặt dầm chính Tổ máy số 2 

Lắp đặt bao hơi Tổ máy số 2

Trao đổi biện pháp thi công trên công trường.



Chân dung thợ lắp máy 69-1

15Số 1/ 2015Bản tin nội bộ14 Số 1/ 2015

Tin tức - Sự kiện

Bản tin nội bộ

Tổ trưởng “Hải Nghệ”
“Giản dị, chất phác trong lối 
sống, nhiệt tình và rất nghiêm 
khắc trong công việc”, đó là 
nhận xét của anh em công 
nhân dành cho tổ trưởng sản 
xuất Trần Hữu Hải thuộc đội 
công trình lắp máy số 9 – Công 
ty cổ phần Lilama 69-1. Trần 
Hữu Hải trên công trường, 
ít ai gọi anh với cái tên đầy 
đủ như thế mà chỉ quen gọi 
bằng cái tên “Hải Nghệ”, 
anh em công nhân vui mừng 
và tự hào khi biết rằng tổ 
trưởng “Hải Nghệ” được đi 
dự Hội nghị Biểu dương điển 
hình tiên tiến lao động giỏi, 
lao động sáng tạo toàn quốc 
ngành Xây dựng năm 2015 
và được nhận bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ.

Hai sáng kiến làm lợi 300 
triệu đồng.

20 giờ tối, tôi mới gặp được 
anh trong khu cư xá Lilama 69-1 
tại công trình Nhiệt điện Thái 
Bình 2. Nước da đen rám nắng, 
dáng người cao, gầy, khuôn mặt 
có phần xương xẩu nhưng luôn 
cười rạng rỡ, anh tạo cho tôi cảm 
giác thân thiện của con người xứ 
Nghệ.

Vào ngành lắp máy từ năm 
2004, bàn chân anh đã ghi dấu ấn 
trên hàng chục công trình trọng 
điểm Quốc Gia. Trong đó, công 
trình nhiệt điện Mông Dương 1 là 
nơi để lại nhiều dấu ấn nhất bởi 
anh đã có 2 cải tiến hợp lý hoá 
biện pháp thi công. Ở công trình 
này tổ anh được giao nhiệm vụ 
lắp đặt hệ thống ống áp lực cho 
lò hơi nhà máy nhiệt điện, đây là 
lần đầu tiên anh thực hiện công 
việc này nên không tránh khỏi 
những khó khăn, vướng mắc. Để 
thực hiện nhiệm vụ được giao, anh 
đã cùng anh em trong tổ nghiên cứu 
xem xét thiết kế, bản vẽ và biện pháp 
thi công, cũng như chuẩn bị các 
điều kiện tổ chức thi công; tham 

khảo học hỏi các cán bộ kỹ sư 
và thợ bậc cao đã có nhiều kinh 
nghiệm trong công tác lắp đặt hệ 
thống ống áp lực của lò hơi. Cải 
tiến hợp lý hoá đầu tiên của anh 
đó là thay đổi biện pháp lật giàn 
ống sinh hơi: Trước đây việc lật 
giàn ống sinh hơi phải sử dụng 
phuơng pháp cẩu đấu dùng 02 
cẩu có sức nâng 100-150 tấn để 
lật, chi phí cho mỗi ca cẩu từ 10-
15 triệu đồng; anh mạnh dạn đề 
xuất cải tiến biện pháp bằng cách 
làm đường ray chuyển giàn ống 
vào trong lòng lò chỉ sử dụng 01 
cẩu và tời điện để lật. Biện pháp 
này được áp dụng thành công, 
đảm bảo an toàn, rút ngắn tiến 
độ và giảm chi phí phải sử dụng 
cẩu, làm lợi với số tiền 135 triệu 
đồng. 

Một  cải tiến hợp lý hoá sản 
xuất quan trọng khác là đưa cơ 
giới hoá vào lắp đặt bộ hâm, bộ 
sấy trong lò hơi: Việc lắp đặt các 
giàn ống bộ hâm và quá nhiệt bên 
trong lò hơi trước đây chỉ sử dụng 
tời điện để kéo và lắp rất tốn kém 
nhân lực và thời gian, do việc sử 
dụng tời điện kéo các giàn nên 

độ cao phải dùng 2 pa lăng móc 
vào 2 puly chạy trên sợi cáp thép 
để kéo và di chuyển dàn ống đến 
vị trí lắp đặt hoặc phải dùng sức 
người để kéo. Anh đã mạnh dạn 
đề xuất cải tiến biện pháp lắp đặt: 
lắp hệ thống dầm tạm bên dưới 
hệ thống kết cấu thép của lò hơi, 
sau đó sử dụng Pa lăng điện để 
lắp các giàn ống ở các vị trí và các 
tầng khác nhau mà không cần di 
chuyển vị trí tời như trước đây, do 
pa lăng có thể kéo các giàn ống 
lên độ cao cần thiết và di chuyển 
sang trái, sang phải nhờ hệ thống 
chuyển động bằng 4 bánh xe của 
pa lăng gắn với dầm tạm. Với biện 
pháp này, việc lắp đặt giàn ống 
bộ hâm và quá nhiệt bên trong lò 
hơi chỉ cần 1 công nhân điều kh-
iển pa lăng điện, giảm bớt được 6 
công nhân so với việc sử dụng tời 
điện trước kia, thời gian thực hiện 
được rút ngắn 15 ngày. Việc cải 
tiến hợp lý hoá biện pháp thi công 
này được áp dụng thành công, 
đảm bảo an toàn với kinh phí làm 
lợi là 165 triệu đồng.

Với sự năng động sáng tạo, 
cải tiến hợp lý hoá biện pháp thi 

chú trọng công tác đào tạo cho công nhân mới

Đào tạo cho lao động mới 
tuyển dụng đang là hoạt 
động được Công ty Cổ phần 
Lilama 69-1 đặc biệt chú 
trọng thực hiện. Thống kê 
của phòng Tổ chức nhân sự 
cho thấy, chỉ tính riêng quý 1 
năm nay, Công ty đã tổ chức 
07 khóa đào tạo cho hơn 200 
lao động mới. 

Mục đích của việc mở 
các lớp đào tạo nhằm 
giúp người lao động 

có những hiểu biết cơ bản về Lil-
ama 69-1 để họ không bị bỡ ngỡ 
khi ra công trường. 

Các khóa đào tạo tập 
trung vào các nội dung: Giới 
thiệu lịch sử hình thành, phát 
triển, cơ cấu tổ chức bộ máy 
của Lilama 69-1; Quyền lợi của 
người lao động khi làm việc tại 
Lilama 69-1; Các kiến thức về 

công tác an toàn, cẩu chuyển, sử 
dụng các dụng cụ và máy cầm 
tay, cắt bằng hàn hơi và hàn đính 
trong chế tạo, lắp ráp; Kiến thức 
cơ bản về điện thi công, lắp và 
tháo giàn giáo, lắp đặt, căn chỉnh 
kết cấu và thiết bị, công tác ống, 
làm sạch và sơn… Đứng lớp là 
các cán bộ, kỹ sư giàu kinh ng-
hiệm làm việc tại Lilama 69-1.

Điều đặc biệt là các lớp đào 
tạo được tổ chức ngay tại Nhà 
máy Chế tạo Thiết bị và Kết 
cấu thép Bắc Ninh, là nơi mà 
các học viên có điều kiện thuận 
lợi làm thực hành ngay sau khi 
học lý thuyết. Mặt khác, Lilama 
69-1 đảm bảo chế độ ưu đãi cho 
người lao động trong suốt quá 
trình học: Tất cả học viên được 
hưởng lương cơ bản ngay từ 
khi học, không phải nộp bất cứ 
khoản học phí nào, được thu xếp 
chỗ ở miễn phí. Kết thúc khóa 

học, các học viên được đi thực 
tế tại các công trường. Tiếp đó 
là buổi tổng kết, kiểm tra, đánh 
giá để xếp loại kết quả học tập 
cũng như ý thức của từng học 
viên. Những học viên đạt kết quả 
tốt sẽ được Công ty ký hợp đồng 
lao động ngay mà không phải 
trải qua quá trình thử việc.

Nhờ tập trung tốt công tác 
đào tạo người lao động ngay khi 
mới tuyển dụng, Lilama 69-1 đã 
xây dựng được nguồn nhân lực 
thật sự có chất lượng, đáp ứng 
nhu cầu ngày càng phát triển và 
mở rộng của Công ty. Cùng với 
đội ngũ kỹ sư, công nhân giàu 
kinh nghiệm, những lớp kỹ sư, 
công nhân mới được kỳ vọng sẽ 
tạo ra “luồng gió mới” trong mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Lilama 69-1.

 Nguyễn Phú

Lớp công nhân mới đi thực tế tại công trường nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2



Chân dung thợ lắp máy 69-1 Chân dung thợ lắp máy 69-1

16 Số 1/ 2015 Bản tin nội bộ 17Số 1/ 2015Bản tin nội bộ

sắc, được Công đoàn công ty tặng 
nhiều giấy khen, Công đoàn Tổng 
công ty tặng Bằng khen; tham gia 
mọi hoạt động văn hoá thể thao ở 
đơn vị, thường xuyên quan tâm, 
chia sẻ, giúp đỡ những anh em 
trong đơn vị khi gặp khó khăn, 
hoạn nạn.  Với sự nhiệt tình, cởi 
mở trong cả cách sống lẫn công 
việc, nên tổ trưởng “Hải Nghệ” 
được nhiều anh em công nhân 
quí mến. Anh Nguyễn Văn Đạo, 
công nhân thuộc tổ sản xuất, nói: 
"Tôi  là thành viên mới của tổ, 
mặc dù mới làm việc với anh Hải 
trong thời gian ngắn nhưng tôi 
thấy anh Hải là một tổ trưởng rất 
gương mẫu, anh luôn chỉ bảo tận 
tình cho anh em trong tổ, những 
công việc khó anh nhận làm để 
anh em học tập".

Hiện nay, anh đang phụ trách 
tổ sản xuất tại công trình Nhiệt 
điện Thái Bình 2. Tổ của anh 
được giao nhiệm vụ lắp đặt kết 
cấu thép lò hơi số 2 của nhà máy 
nhiệt điện Thái Bình 2 có công 

suất 2 X 600 MW. Trong vòng 2 
tháng, tổ anh đã lắp đặt được 100 
tấn kết cấu thép, hoàn thành kế 
hoạch được giao. Ở bất cứ công 
trình nào, anh đều được ban lãnh 
đạo dự án tin tưởng và tín nhiệm 
cao. 

Anh nói với tôi: "Sắp tới, mình 
sẽ điều chuyển về dự án Lọc 
hóa dầu Nghi Sơn, nơi đó gần 
quê hương mình đấy". Tôi biết, 
anh quê ở xã Cao Sơn, huyện 
Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, một địa 
phương miền núi nghèo khó, đã 
gần hai tháng nay, anh chưa về 
thăm nhà, công trình Lọc hóa dầu 
Nghi Sơn cách nhà anh hơn 100 
cây số. Cũng có lần anh kể với tôi 
nhà anh có 5 anh em, chỉ trông 
vào làm ruộng nên cuộc sống 
khó khăn lắm, anh vào ngành lắp 
máy đã nuôi được 3 em ăn học 
lên người, em trai út của gia đình 
đã theo anh vào làm việc trong 
ngành lắp máy. 

Tôi luôn tin rằng với tinh thần 
ham học hỏi, luôn sống và lao 

động hết mình như anh thì mọi 
công việc được giao, anh sẽ hoàn 
thành xuất sắc. Chẳng vậy mà từ 
năm 2009 đến nay,  anh đều đạt 
danh hiệu lao động tiên tiến của 
Lilama 69-1 và 3 năm liền được 
phong tặng danh hiệu chiến sĩ 
thi đua cấp cơ sở do Tổng công 
ty lắp máy Việt Nam trao tặng. 
Vinh dự hơn, năm nay, anh và 
anh Đông (Đội lắp máy 6) được 
Lilama 69-1 bầu chọn đi dự Hội 
nghị Biểu dương điển hình tiên 
tiến lao động giỏi, lao động sáng 
tạo toàn quốc ngành Xây dựng 
và được nhận bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ. Đó cũng 
là phần thưởng xứng đáng cho tổ 
trưởng “Hải Nghệ”, một con người 
đã lao động hết mình, cống hiến 
hết mình, một công nhân tiêu 
biểu của Lilama 69-1 và ngành 
lắp máy Việt Nam. 

Nguyễn Phú    

Tổ trưởng Hải (Người đội mũ trắng) cùng anh em trong tổ sản xuất tại công trình 
Nhiệt điện Thái Bình 2

công của công nhân, tổ trưởng 
Trần Hữu Hải đã góp phần nâng 
cao năng suất lao động, rút ngắn 
tiến độ thi công, được Tổng thầu 
HuynDai, cũng như Chủ đầu tư 
EVN đánh giá rất cao công tác tổ 
chức thi công của Công ty Cổ phần 
Lilama 69-1. Chắc chắn rằng giá 
trị làm lợi 02 cải tiến hợp lý hoá 
sản xuất của Trần Hữu Hải không 
dừng ở con số 300 triệu đồng, bởi 
những biện pháp thi công này sẽ 
được Lilama 69-1 áp dụng trong 
việc thi công lắp đặt thiết bị chịu 
áp lực của lò hơi ở các công trình 
tiếp theo. Với đức tính khiêm tốn 
bản thân anh chưa bao giờ nhận 
đây là cải tiến hợp lý hoá sản 
xuất của riêng mình, anh chia sẻ: 
"Những sáng kiến này là của tập 
thể người lao động Lilama 69-1, 
bởi nếu không có sự hướng dẫn 
của những người đi trước mình 
như anh Dương Thanh Phương, 
anh Ngô Phú Phong… và sự cộng 
tác của anh em công nhân trong 

tổ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với 
nhau thì các biện pháp thi công 
mà mình đề xuất không thể thực 
hiện thành công". 

Người công nhân tiêu biểu 
ngành lắp máy.

Hơn mười năm gắn bó với 
ngành lắp máy công tác tại Lil-
ama 69-1 cũng là hơn mười năm 
xa nhà, có mặt trên khắp các 
công trình trải dài từ miền Bắc tới 
miền Nam . Anh chia sẻ: "Nhiều 
lúc cũng nhớ nhà, nhớ vợ con, 
nhưng cuộc sống công trường 
với anh em cũng giúp mình vơi 
đi phần nào, hơn nữa, sống mãi 
trên công trường quen rồi, ngành 
lắp máy cho mình nhiều thứ: 
được biết nhiều vùng miền của 
đất nước, có thu nhập ổn định, 
công việc yêu thích, những người 
anh em, bạn bè…Mình thực sự 
yêu thích và tâm huyết với công 
việc ngành lắp máy".

Anh nhớ lại ngày đầu tiên 
sau khi ra trường bước chân vào 

ngành lắp máy, anh hầu như 
không có hiểu biết gì ngành này, 
bài học đầu tiên là cách sử dụng 
máy mài cầm tay, máy cắt… Bằng 
sự nỗ lực ham học hỏi của bản 
thân và tinh thần không ngại khó, 
anh dần trưởng thành qua từng 
công trình. Ban ngày lăn lộn trên 
công trường, tối đến, anh mày 
mò nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật 
và học tiếng Anh. Từ một người 
công nhân, anh trở thành nhóm 
trưởng, rồi tổ trưởng. Anh cho 
biết: "Với những anh em mới vào, 
mình luôn hướng dẫn công việc 
một cách tỷ mỉ, chi tiết, việc gì 
biết mình sẵn sàng chia sẻ và 
luôn muốn truyền nhiệt huyết 
yêu nghề cho anh em".

Không những nhiệt tình, năng 
động tâm huyết trong công tác 
chuyên môn mà anh còn tham 
gia hoạt động công tác đoàn thể 
rất sôi nổi, là một đoàn viên công 
đoàn nhiều năm liền đạt danh 
hiệu đoàn viên công đoàn xuất 

Trao đổi biện pháp thi công trên công trường (Tổ trưởng Hải đứng ngoài cùng bên trái, đứng ngoài 
cùng bên phải là ông Hà Văn Mỳ - Phó tổng giám đốc Lilama 69-1)
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PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
Hãy luôn sử dụng mũ BHlĐ đúng cách để bảo vệ đầu

Bỏ quai mũ xuống cằm khi đội mũ BHLĐ.
Không tự ý đục lỗ, sơn, … thay đổi kết cấu, thiết kế 
của mũ.
Thay mới nếu mũ BHLĐ bị nứt, hỏng

Sử dụng kính BHlĐ, mạng mài để bảo vệ mắt và 
khuôn mặt

 

Chỉ sử dụng kính BHLĐ phù hợp theo tiêu chuẩn.
Không sử dụng kính màu BHLĐ khi làm việc vào ban 
đêm, khu vực thiếu ánh sáng.
Đối với các công việc mài, cắt phải sử dụng mạng mài 
để bảo vệ khuôn mặt.

luôn sử dụng quần áo bảo hộ lao động đúng cách để 
bảo vệ cơ thể

 

 

Luôn mặc đầy đủ quần áo BHLĐ của Công ty Lilama 69-1 
khi vào công trường, Dự án, khu vực làm việc.
Quần áo BHLĐ khi sử dụng phải đóng cúc đầy đủ, gọn 
gàng, áo để dài tay, gấu quần phải đóng cúc gọn gàng.

 

Sử dụng giầy/ủng BHlĐ để bảo vệ bàn chân

 

 Giầy BHLĐ là giầy mũi được bọc thép, đế giầy 
được lót thép.
 Không đi giầy BHLĐ theo kiểu dẵm gót.
 Phải buộc dây dầy cẩn thận, chắc chắn.

 Luôn sử dụng găng tay phù hợp với từng công 
việc cụ thể.
 Găng tay vải: dùng cho công việc thông thường.
 Găng tay hàn: Dùng cho các công việc hàn.
 Găng tay chống hóa chất: dùng khi làm việc với 
hóa chất.

 

 

 

 

 

Sử dụng găng tay BHlĐ để tránh các tổn thương 
đôi bàn tay

Một số các phương tiện bảo vệ cá nhân khác phải sử dụng cho các công việc đặc thù

Dây an toàn 2 móc: Sử dụng khi 
làm việc trên cao nhằm bảo vệ 
chống ngã cao.

Mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc:  Sử dụng 
khi làm việc trong không gian hạn chế, môi 
trường làm việc nhiều bụi hoặc khí độc.

Thiết bị bảo vệ thính giác: 
Sử dụng khi thực hiên công 
việc có tiếng ồn cao

 

 

 

 

MỖI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 HÃY LÀ MỘT 
AN TOÀN VIÊN ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH MÌNH VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH

NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Bạn hiểu an toàn lao động là gì?

An toàn lao động là chỉ việc ngăn ngừa sự cố tai nạn 
xảy ra trong quá trình lao động, gây thương tích đối với 

cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động.

 

 

Vậy tại sao bạn phải làm việc an toàn?
NẾU BẠN LÀM VIỆC KHÔNG AN TOÀN

Làm Việc an toàn Bạn phải Làm gì?

XẢY RA TAI 
NẠN LAO ĐỘNG

Thiệt hại về vật chất
GÂY TỔN THƯƠNG CÁC 
BỘ  PHẬN CƠ THỂ HOặC 

Tử VONG
Thiệt hại về tinh thần

 Bản thân người bị nạn sẽ không thể lao
động để kiếm tiền cho bản thân và gia đình.
 Gia đình sẽ phải mất tiền, người để chăm
sóc và điều trị.
  Công ty, xã hội phải bồi thường, trợ cấp.

 Cảm thấy chán nản, tự ti về bản thân.
 Những người thân trong gia đình sẽ cảm thấy 
lo lắng, đau xót nếu người họ yêu thương bị tai nạn 
lao động.
 Gây tâm lý không tốt cho bạn bè, đồng nghiệp 
và xã hội.
 Ảnh hướng đến uy tín của Công ty.

 
MẤT TIỀN 

1. Tuân thủ các nội quy, quy định về an toàn
2. Sử dụng đúng các phương tiện  bảo hộ lao động
3. DỪNG VIỆC - Nếu bạn cảm thấy không an toàn
4. Báo cáo tất cả các tai nạn, sự cố, mối nguy hiểm mà 

bạn phát hiện được
5. Kiểm tra điều kiện an toàn của máy, thiết bị, khu vực làm 

việc, các biện pháp bảo đảm an toàn trước khi làm việc
6. Hiểu rõ trình tự thực hiện công việc và tuân theo các 

yêu cầu/biện pháp an toàn, không làm tắt
7. Hãy tập trung vào công việc bạn đang thực hiện
8. Quan sát khi di chuyển và đi lại tại khu vực làm việc

LILAMA 69-1
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NHỮNG QUY TẮC AN TOÀN 
KHI Sử DỤNG MÁY MÀI - MÁY CẮT CẦM TAY

1. Không được sử dụng máy mài/máy cắt  khi  không có trang bị hộp chắn bảo vệ ở đĩa/đá. 
Không sử dụng khi máy không đảm bảo an toàn điện (vỏ máy nứt vỡ, dây dẫn không đảm bảo cách 
điện, không có phích cắm an toàn,...).
2. Kiểm tra vận tốc ghi trên đĩa mài/cắt so sánh với vận tốc danh định ghi  trên máy  và chỉ 
được sử dụng đĩa có trị số vận tốc  bằng hoặc lớn hơn vận tốc danh định của máy. Chỉ vận hành khi 
đĩa mài/cắt đó được bắt chặt ở máy chịu được vận tốc an toàn.
3. Khẳng định chắc chắn rằng những  kích thước của đĩa thích hợp với máy và đĩa cũng phải 
vừa với trục. 
4. Kiểm tra đĩa mài/cắt trước khi sử dụng. Không sử dụng đĩa xước, nứt hoặc có khuyết tật. 
Không sử dụng đĩa bị ẩm mục hay bị ảnh hưởng bởi hóa chất hoặc nhiệt độ cao. 
5. Không được sử dụng đá cắt để mài và ngược lại.
6. Không được sử dụng ống lót (bạc lót) để đệm riêng hoặc khớp nối (đầu nối) trung gian để 
lắp nối các đĩa mài lỗ rộng.
7. Chạy thử máy (khoảng 3 phút) trước khi bắt đầu mài chính thức. Cho tiếp xúc từ từ đá mài/
đá cắt với vật gia công, không cho tiếp xúc đột ngột hoặc va đập mạnh.
8. Giữ khoảng cách an toàn từ đĩa mài/cắt đang quay đến những người xung quanh và các vật 
khác trong khu vực làm việc.
9. Luôn phải giữ tay nắm  chính  và tay nắm ở cạnh  máy một cách chắc chắn nếu không phản 
lực lực sinh ra có thể dẫn đến thao  tác không được chính xác, thậm chí còn gây nguy hiểm. 
10. Chú ý nghiêm ngặt đối với các tia lửa bắn ra. Khi làm việc gần các vật liệu dễ cháy nổ, phải 
có biện pháp đảm an toàn.
11. Không để máy còn đang quay trên sàn một cách thiếu cẩn trọng.
12. Tuân theo những hướng dẫn khi thay thế đĩa mài.
13. Tránh tỳ khi mài/cắt với lực quá mạnh.
14. Không được dùng tay/chân để hãm dừng đĩa mài khi đĩa mài vẫn còn quay.
15. Ngắt máy khỏi nguồn điện khi khi mất điện, không sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế 
chi tiết, thay đĩa cắt/mài.
16. Tránh khởi động một cách vô ý. Không cầm/xách máy đang còn cắm điện mà lại để ngón 
tay trên công tắc. Cũng phải đảm bảo chắc chắn là công tắc đã được ngắt khi cắm điện.
17. Giữ chắc sản phẩm đang làm bằng cách sử dụng các kẹp hoặc bàn êtô để kẹp giữ sản phẩm. 
Sẽ là thuận lợi và an toàn hơn nếu sử dụng cả hai tay để thao tác máy so với dùng một tay.
18. Phải sử dụng kính bảo hộ lao động và mạng mài để bảo vệ mắt và mặt trong suốt quá trình 
làm việc.

AN TOÀN KHI Sử DỤNG MÁY MÀI - MÁY CẮT CẦM TAY
BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ NHỮNG VỤ TAI NẠN

Máy mài/máy cắt cầm tay là loại máy được dùng phổ biến trong ngành lắp máy do tính đa dụng của nó, 
tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cũng có rất nhiều mối nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn lao động nghiêm 
trọng. Vì vậy, đừng bao giờ chủ quan khi sử dụng loại máy cầm tay này. Hãy cùng chúng tôi rút kinh nghiệm 
từ  những vụ tai nạn từ máy mài/máy cắt hoàn toàn có thật đã xảy ra.

Vụ tai nạn thứ nhất, kinh nghiệm từ một bác đã 25 năm làm thợ chia sẻ trên mạng, xin được chép 
nguyên văn: 

Vấn đề an toàn lao động là bài học đầu tiên mà mỗi người thợ 
cần học, vậy mà tôi làm thợ đã 25 năm rồi mà vẫn để sự việc đáng 
tiếc xảy ra, nên lấy kinh nghiệm bản thân để chia sẻ cùng cả nhà, 
thiết nghĩ cũng không thừa ạ.

Chả là cách đây 15 ngày, tôi cần cắt một chi tiết ở khung xe 
bằng máy cầm tay, thông thường cái máy có tấm che bảo vệ, 
nhưng ở đây phải tháo ra thì mới làm được, cậu thợ đang làm thì 
tôi nghe tiếng máy chạy hơi khác. Tôi mới chạy lại bảo anh ta dừng 
lại, cứ nghĩ anh ta tì mạnh quá nên bảo để tôi làm cho, tôi vừa cầm 
máy, bóp cò 2 nhát thì nghe xoàng 1 phát, viên đá vỡ nát, tôi ôm 
tay, máu chảy đầm đìa. Đang còn phúc cho nhà tôi chứ nó mà xơi 
vào cổ thì...

Chuyện là vậy thôi ạ, các bạn lưu ý nhé, chúc các bạn an toàn 
trong lao động

Vụ tai nạn thứ hai
Tại Dự án nhà máy Sữa Vinamilk Tiên Sơn, trong quá trình làm việc, một công nhân sử dụng  máy cắt 

Ø 100 (loại cầm tay) để cắt một đoạn ống kim loại,  nhưng  do không có đá cắt Ø 100, công nhân này đã 
sử dụng  một viên đá cắt Ø 150 (đã qua sử dụng, đường kính còn khoảng Ø 120), trong quá trình làm việc 
đã bị vỡ đá cắt, mảnh của viên đá cắt văng vào mặt công nhân này gây tai nạn làm rách một đường 7cm  
từ môi trên đến cách mắt 3cm.

Nguyên nhân:

• Sử dụng sai loại đá cắt. Công nhân này đã sử dụng loại đường kính lớn 

hơn thiết kế của máy, nên lỗ của viên đá mài không vừa với trục lắp đá 

của máy, khi làm việc bị lệch tâm dẫn đến vỡ đá

• Không lắp hộp bảo vệ đá

• Không sử dụng mạng mài

Vụ tai nạn thứ ba
Tại công trường xây dựng một khách sạn, một công nhân dùng máy cắt cầm tay để cắt tôn làm hộp máng 

cáp điện. Hộp máng cáp điện được đặt nằm dưới đất, người công nhân này ngồi và dùng hai chân kẹp hộp 
máng  cáp điện. Trong quá trình cắt, hộp máng  cáp điện bị xô lệch và làm gãy đĩa cắt thành 3 mảnh, một 
mảnh văng bắn vào ngực, trúng tim dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân:

• Sử dụng sai loại đá cắt. Công nhân này đã sử dụng đá cắt đường kính 

lớn hơn đường kính làm việc theo thiết kế của máy

• Không có biện pháp kẹp chặt, cố định vật gia công

• Không lắp hộp bảo vệ đá
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đình Lilama 69-1 góp công tạo 
dựng. Tôi mải miết theo đuổi 
những suy nghĩ mông lung sao 
con người tài tình đến vậy, họ 
góp công biến những thiết bị 
khô cứng thành những công cụ 

có ích cho cuộc sống, trong số 
họ có cả các thành viên trong 
đại gia đình của chúng tôi – có 
những người tôi đã biết và có cả 
những người tôi chưa gặp bao 
giờ - nhưng trào lên trong tôi 

niềm tự hào xiết bao và cũng 
chợt thấy mình quá bé nhỏ trước 
sự cống hiến âm thầm của các 
đồng nghiệp mình. Giọng nói 
nhẹ nhàng khi nhắc nhở người 
công nhân chú trọng công tác an 
toàn cắt tôi khỏi những suy nghĩ 
miên man đó, anh cho tôi biết 
đã sắp đến giờ nghỉ để anh, em 
công nhân chuẩn bị ăn bữa trưa 
ngay tại công trường – một trải 
nghiệm tôi chưa từng có trong 
đời.

Nắng chiều gay gắt chiếu 
thẳng xuống công trường nơi 
những người đồng nghiệp của 
tôi đang làm việc. Dường như 
đã quá quen và luôn sẵn sàng 
chống chọi với thời tiết khắc 
nghiệt, họ vẫn cứ lặng lẽ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao 
để kịp tiến độ thi công, giữ vững 
niềm tin với khách hàng. Những 
chiếc cần cẩu nhịp nhàng lên 
xuống theo bàn tay điều khiển 

Toolbox meeting nhắc nhở an toàn

Công nhân đang làm việc trên công trường

M
ang theo mình sự háo 
hức trong lần đầu tới 
công trường để cảm 

nhận đời sống những người anh, 
người bạn, người em cùng chung 
mái nhà Lilama 69-1 đang từng 
ngày làm việc, tôi đã được trải 
nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc 
khác nhau khi được hòa mình 
vào nhịp sống nơi đây – nơi cái 
nắng, cái gió khắc khiệt không 
thể quật ngã được ý chí quyết 
tâm của tập thể cán bộ công 
nhân viên (CBCNV) Lilama 69-1 
tại Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, 
thuộc tỉnh Thanh Hóa.  

Một ngày theo chân các anh 
em công trường, tôi như được 
sống một cuộc sống hoàn toàn 
khác, thấy thương hơn hình 
ảnh người lao động, thấy yêu 
và tự hào hơn màu áo xanh 
Lilama 69-1. 

Những người thợ lắp máy 
Lilama 69-1 đón chào ngày mới 
từ rất sớm. Trong khi ở nhiều nơi, 
mọi người còn đang say trong 
giấc ngủ thì tại công trường 
này, lúc 5:30 sáng màu áo xanh 
Lilama 69-1 đã phủ một góc trời 
miền trung. Tập thể gần 1.000 
CBCNV bắt đầu lên xe từ cư xá 
đến công trường cách đó chừng 
gần 10 km để làm việc. Mặc cho 
phía trước là công việc vất vả, 
là cái nắng nóng như thiêu đốt, 
nhưng tôi vẫn nhìn thấy những 
nụ cười, tiếng đùa vui, hóm hỉnh 
của anh em như thể đó là cách 
họ tạo niềm vui dành cho nhau 
trong cuộc sống thường nhật 
vốn rất đỗi thân quen.

Để có ngày làm việc hiệu quả, 
người lao động của Lilama 69-1 
khởi động tập thể dục buổi sáng 
và thực hiện toolbox meeting 
(họp nội bộ phổ biến nội dung 
công việc) trước khi bắt tay vào 
các hoạt động chính. Ngày làm 
việc vừa mới bắt đầu nhưng cái 
nắng hè đã bủa vây khắp công 
trường nơi hàng nghìn người 
lao động miệt mài cống hiến. 
Với tuổi đời khác nhau, đến từ 
nhiều vùng miền khác nhau, mỗi 
người làm việc vì mục tiêu phấn 
đấu của riêng mình hòa trong 
mục tiêu chung của toàn Công 
ty. Xung quanh họ là những khối 
thiết bị tưởng từng vô tri, vô giác 
nhưng thấm trong đó là bao mồ 
hôi, công sức và trí tuệ của con 
người. Mỗi người lặng lẽ cống 
hiến, tập trung vào nhiệm vụ của 
mình được giao. Hình ảnh người 
lao động nhỏ bé bên cạnh những 

khối thiết bị khổng lồ trên công 
trường rộng lớn càng làm tôi 
thấy khâm phục biết bao trước 
những nỗ lực lao động của họ. 
Màu áo Lilama 69-1 thấm đẫm 
mồ hôi, chẳng còn mới vì đã sờn 
phai do nắng, gió nhưng nó lại 
đẹp hơn bao giờ hết khi được 
những người lao động khoác lên 
mình trong tinh thần hăng say 
lao động.

Theo chân người cán bộ an 
toàn tại Dự án, tôi được tận mắt 
chứng kiến những thành quả ban 
đầu mà các đồng nghiệp của 
mình đang gây dựng trên mảnh 
đất miền trung. Nhìn chiếc tháp 
tách khí 315 tấn với chiều dài 
57m cùng 12 thiết bị phản ứng 
với tổng trọng lượng 7,800 tấn 
đứng sừng sững, chắc chắn giữa 
bầu trời đầy nắng, tôi không khỏi 
tự hào vì có bàn tay và khối óc 
của những thành viên trong gia 

Ký sự một ngày trên 
công trường…

Buổi sáng bình yên nơi cư xá

Tập thể dục buổi sáng trên công trường
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Lương tâm 
-

Giá bao 
nhiêu?

Truyện ngắn

Hà Tam là lái xe chở hàng hóa. Hôm nay, xe 
đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên 
“khực” một cái rồi dừng lại. Hỏng rồi! Hà 

Tam xuống xe đến bên vệ đường vác hai hòn đá to 
chặn bánh sau lại rồi chui vào gầm sửa xe. Khoảng 
hơn hai tiếng đồng hồ thì xong. Hà Tam lên xe nổ 
máy chuẩn bị đi tiếp.

Đúng lúc đó có một ông lão chăn bò bên cạnh 
đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, nói rất to: 
“Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa!”. Ông lão vừa 
nói vừa chỉ chỉ về phía sau xe. Hà Tam đoán ông lão 
nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe mà mình vác 
ra lúc nãy. Hà Tam toét miệng cười, nói do vội đi nên 
quên mất. Nói vậy song anh ta vẫn cố ý nhấn ga cho 
xe chạy.

Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to: “Anh làm 
người như thế à? Làm người phải có lương tâm chứ? 
Anh bỏ hai hòn đá to ở trên đường để cho người 
ta…”

Những lời trách cứ của ông lão chăn bò bị bỏ lại 
cùng đám bụi phía sau xe. Hà Tam cười thầm trong 
bụng: Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân?

Chạy hơn trăm cây số vào thành phố, đến trạm 
kiểm tra của cảnh sát, Hà Tam hết sờ túi này lại nắn 
túi nọ, tìm mãi không thấy giấy phép lái xe đâu. Hà 
Tam thừ người ra: Giấy phép lái xe rõ ràng là để 
trong chiếc ví da lúc nào cũng mang trong người, 
vậy sao lại tìm không thấy? Cẩn thận nhớ lại, Hà 
Tam mới chắc là chiếc ví da đã bị rơi khi mình chui 
vào gầm xe sửa chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh 
sát, Hà Tam vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe.

Khi quay lại chỗ sửa xe ban sáng, Hà Tam tìm 
khắp nơi không thấy cái ví cũng không thấy ông lão 
chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó 

khuân vào để bên vệ đường. Trên hòn đá thấy dán 
mảnh giấy có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Muốn 
lấy lại giấy tờ thì phải vác hòn đá này lên trên đồi”.

Ôi mẹ ơi! Hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn đồi 
trước mặt lại vừa cao vừa dốc, vác hòn đá này liệu 
có bò lên được trên đó không? Hà Tam kêu to lên: 
“Đừng bắt ép người ta như thế! Cần bao nhiêu tiền 
cứ ra giá đi!”.

Khi Hà Tam vác hòn đá đến chân đồi thì thấy một 
cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ: “Đừng 
nói đến tiền, xin mời lên đồi”. Hà Tam tiếp tục đi, 
được một đoạn lại thấy cái mũ lá cũng có tờ giấy 
yêu cầu Hà Tam cứ vác đá lên đồi, các chuyện khác 
miễn bàn. Không còn cách nào khác, Hà Tam đành 
phải bê hòn đá vất vả từng bước bò lên.

Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì. Vậy mà trên 
đó không thấy có người cũng không thấy giấy tờ 
lái xe, chỉ thấy có tờ giấy dán trên một thân cây 
yêu cầu Hà Tam vác hòn đá theo hướng chỉ dẫn đi 
xuống phía dưới.

Xuống được dưới chân đồi vẫn không thấy giấy 
tờ, ngoài một tờ giấy yêu cầu Hà Tam vác hòn đá đi 
ngược trở lên. Cứ như thế theo hướng chỉ dẫn trên 
các tờ giấy, Hà Tam vác hòn đá đi qua mấy quả đồi 
nhỏ, mệt tưởng chết, cuối cùng mới thấy cái ví da 
của mình đặt trên một nấm mồ đất trơ trọi.

Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu. Dưới 
cái ví tiền còn có một tờ giấy viết:

“Cái ví này là do tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở 
về với chủ của nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh 
vác hòn đá đi một quãng đường xa đến trước nấm 
mồ này không? Đây là mộ của con trai tôi. Một đêm 
hai năm trước, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn 
đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên 
đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mồ của 
con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý:

******
“Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất 

cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất 
lương tâm”.

------------------------
Sưu tầm

khéo léo của con người đưa các 
thiết bị vào đúng vị trí lắp đặt. 
Nhiều tiếng động khác nhau phát 
ra từ những dụng cụ thi công tạo 
thành “một bản hợp xướng rất 
riêng” mà chỉ nơi công trường 
mới có. Tôi trở ra ngoài công 
trường sớm hơn giờ kết thúc làm 
việc buổi chiều của các anh, em 
kỹ sư, công nhân nhưng chỉ thế 
thôi cũng đủ để trải nghiệm phần 
nào cuộc sống lao động ở đây, đủ 
để cho tôi dành cho họ sự cảm 
mến, trân trọng và khâm phục! 
Tôi trở lại cư xá để tìm hiểu thêm 
về cuộc sống sau những giờ làm 
việc của họ.

Ở nơi…đồng nghiệp là 
người thân

Hầu như tất cả mọi người ở 
đây đều phải xa nhà, nên suy 
nghĩ “lấy công trường làm nhà, 
lấy đồng nghiệp làm người thân” 
luôn ngự trị trong họ. Trở về sau 
một ngày làm việc vất vả, họ cùng 
nhau tham gia các hoạt động thể 
thao, tạo tiếng cười tập thể, quên 
đi mọi khó khăn trong công việc 
để thư giãn và lấy lại năng lượng 
cho ngày làm việc tiếp theo. Sau 
bữa tối quây quần trong bếp ăn 
tập thể tại khu cư xá, các CBCNV 
Lilama 69-1 cùng ngồi lại với 
nhau xem các chương trình thời 
sự, bóng đá, trò chơi trên truyền 
hình và phim truyện. Tôi thích 
lắm cái khoảng thời gian đó, nó 
khiến tôi nhớ lại một thời thơ ấu 
cả làng cùng nhau ra sân văn 
hóa xem khi có đoàn chiếu phim 
về. Mỗi lần như thế lũ trẻ con 
chúng tôi háo hức và vui sướng 
vô cùng. Các anh, em ở đây có lẽ 
chẳng háo hức như chúng tôi hồi 
đó, nhưng có thể hoạt động này 
cũng là một niềm vui nho nhỏ họ 
chờ đợi sau những hoạt động tại 
công trường. Lúc đó, tôi tin rằng 
không tồn tại khoảng cách vùng 
miền, vị trí, lứa tuổi giữa họ, mà 
họ giống như những thành viên 
trong một gia đình đúng nghĩa.

Ngày tôi đến công trường, các 
các bộ, kỹ sư của dự án thậm chí 

còn phải làm việc cả sau bữa tối. 
Các cuộc họp giao ban của từng 
nhóm để rút kinh nghiệm cho 
ngày làm việc vừa xong và triển 
khai các công việc cho ngày hôm 
sau. Công việc dường như choán 
rất nhiều thời gian của họ và giúp 
họ quên đi nỗi nhớ nhà và tìm 
niềm vui cuộc sống trong chính 
hoạt động của mình. Họ thậm chí 
cũng không bỏ lỡ cơ hội để nâng 
cao trình độ tiếng Anh thông 
qua các lớp học do ban quản lý 
dự án tổ chức với mong muốn 
phát triển bản thân để sẵn sàng 
hội nhập, góp sức vào sự phát 
triển chung của Lilama 69-1. Họ 
trở về bình yên trong giấc ngủ 
sau một ngày lao động tất bật. 
Tôi tìm thấy sự bình yên trong 
tĩnh lặng của màn đêm nơi công 
trường với một niềm vui khó tả vì 
lần đầu tiên mặc lên mình đồng 
phục màu áo xanh Lilama và 
tự hào đứng trong đội ngũ của 
người thợ lắp máy thân yêu.

Có thể do cuộc sống mưu 
sinh, có thể do niềm yêu thích 
với ngành nghề xây lắp, hoặc do 
bất cứ một lý do nào đó mà tôi 
chưa biết, nhưng cái duyên đã 
đưa các CBCNV tại dự án Lọc 
hóa dầu Nghi Sơn cũng như toàn 
công ty đến với ngôi nhà chung 
Lilama 69-1 để cùng vượt qua 

khó khăn, thử thách, khẳng định 
chính mình cho sự phát triển của 
Công ty nói riêng và công cuộc 
xây dựng đất nước nói chung.

Chỉ một ngày trải nghiệm 
cuộc sống của CBCNV tại dự án 
không đủ để tôi hiểu hết được 
mọi hoạt động nơi đây, nhưng 
đủ để cho tôi thấy một hình ảnh 
hoàn toàn khác so với tưởng 
tượng và suy nghĩ của mình 
trước đó. Rời khỏi công trường 
đầy những nắng, gió, cát, bụi nơi 
miền trung xa xôi, tôi không thể 
ngừng nghĩ đến một câu trong 
bài hát mình yêu thích: “Ai cũng 
chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ 
biết dành phần ai” bởi lẽ tôi liên 
tưởng đến những nhiệm vụ vất 
vả mà những kỹ sư, công nhân 
trong ngôi nhà chung của tôi 
đang đảm nhận. Nếu không có 
những con người như họ, chấp 
nhận công việc xa nhà, vất vả 
một nắng hai sương, chạm với 
sương gió, chai sần đôi tay, 
vững vàng đôi chân thì đâu có 
những công trình mang tầm vóc 
lớn, đâu có những thành công 
mà mãi mãi trở thành niềm tự 
hào của Lilama 69-1 nói riêng và 
ngành lắp máy nói chung.  

     
Vũ Quyên 

Sôi nổi hoạt động học Tiếng Anh buổi tối
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Trứng và gà
Một anh nọ khoe rằng
- Nhà tớ có con gà trống to lắm, nó phải cao 

bằng cây đa cổ thụ trước nhà tớ, cũng phải đến 
20 mét ấy chứ. Mỗi lần nó gáy thì đến tận kinh 
thành còn nghe thấy.

- Có gì đâu, hôm trước con gà mái nhà tớ vừa 
đẻ được một quả trứng to bằng cả cái làng…

- Cậu nói phét, làm gì có quả trứng nào to 
như thế.

- Ơ, không có quả trứng đó thì làm gì có con 
gà to như cậu kể.

LỜI CHÂN TÌNH

Truyện cười

 Thơ

Không hút thuốc trong 
giờ làm việc

Tên cướp đang dùng súng khống chế một người 
đàn ông trong ngõ hẻm vào lúc 2h đêm. Lóng 
ngóng, nạn nhân rút từ trong túi ra bao thuốc mời 
hắn, mong hắn nghĩ lại, đừng lấy đi hết số tiền mà 
ông có trong người. Lạnh lùng, hắn trả lời: "Đây 
không hút thuốc trong giờ làm việc!".

Đỗ Quyên
Mông Dương hè này nắng nóng không?
Hỡi người lắp máy đang thi công
Nhiệt điện mang về bao ánh sáng
Cho muôn mạch sống khởi sắc hồng.

Đây 69-1 luôn tiên phong
Dự án lớn nhỏ chẳng quản công
Nhiệt điện, lọc dầu, hay hóa chất…
Dọc miền đất nước khắp xa gần

Từ tướng cho chí tới quân
Dẫu là cán bộ hay công nhân
Nắm tay đồng lòng cùng tiến bước
Gian nan vẫn vững một tinh thần

Thành công gặt hái cấp số nhân
Mang bao no ấm cho công nhân
Nâng 69-1 tầm cao mới
Vang danh trên mọi nẻo công trình

Đôi dòng cảm xúc của riêng mình
Chân tình như thể bạn tri âm
Chúc 69-1 ngày càng mạnh
Vinh quang tỏa sáng khắp địa cầu!

Công trường đón em vào một ngày ngập nắng
Rát vai gầy, sờn bạc màu áo xanh
Nhói tim mình sao quá đỗi thương anh
Người công nhân nhỏ mồ hôi vào đất
Ươm nhọc nhằn cho nhà máy mọc lên

Có những người em chẳng thể nhớ tên
Dù mặc chung màu áo xanh quen thuộc
Bởi vì em lần đầu tiên dạo bước
Trên công trường 69-1 chúng ta
Anh em mình dẫu chung một mái nhà
Nhưng vất vả đôi vai anh dành đỡ
Khuôn mặt sạm da màu nắng gió
Chai sần bàn tay chạm cát bụi thời gian
Dẫu biết rằng vẫn còn lắm gian nan
Nhưng em tin bàn chân anh vững bước
Ý chí kiên cường khuất phục mọi khó khăn
Niềm tự hào em dành cả cho anh
Người thợ lắp máy phong trần sương gió
Đem lời thơ gửi trao anh để ngỏ
Tấm chân tình em gái nhỏ hậu phương.

lILAMA 69-1 TRONG TÔI
Ngọc Lan

Mất bình tĩnh
Một gã nọ đến ngân hàng đổi tiền. Nhân viên 

ngân hàng thận trọng xem kỹ tờ ngân phiếu và 
hỏi:

- Người ký tên ở đây có vẻ không bình tĩnh lắm?
- Tôi biết. Thằng cha giám đốc này có tật hễ bị 

ai chĩa súng vào ngực là lại run bắn lên!

Đằng nào cũng thế
Một cô gái hỏi người yêu:
- Nếu được chọn 1 triệu USD hoặc em, anh sẽ 

chọn đằng nào?
- Chàng thở dài: Đằng nào cũng thế. Anh lấy một 

triệu USD.
- Vậy là anh không yêu em?
- Có chứ! Nhưng nếu anh chê tiền, thì em cũng 

bỏ anh thôi, vì chả ai lấy một thằng đần như vậy.

HÌNH ẢNH - SỰ KIỆN

Lắp đặt tháp phản ứng Reactor tại dự án 
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chế tạo gia công kết cấu thép.

Lắp vách lò hơi số 2 - Dự án Nhà máy Nhiệt 
điện Thái Bình 2

Gia công chế tạo ống

Lắp đặt bao hơi tổ máy số 2 - Nhà máy Nhiệt điện 
Thái Bình 2

Lắp đặt tua bin nhà máy nhiệt điện Chế tạo buồng đốt (fire heater) cho các nhà máy 
lọc hóa dầu

Chế tạo thiết bị bộ sấy không khí xuất khẩu sang 
các thị trường: Ấn Độ, Singapore, Indonesia... 



Nhà Máy NhiệT điệN Nghi SơN 1
Địa chỉ: Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Diện tích nhà máy: 350 ha
Công suất: 600 MW bao gồm 2 tổ máy. Sản lượng điện hàng năm khoảng 3,6 tỷ KWH/năm.
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Tổng thầu: Marubeni (Nhật Bản)
Tổng vốn đầu tư: 22.260 tỷ VNĐ (981 triệu USD)  – 85% vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.
Hạng mục công việc Công ty Cổ phần Lilama 69-1 tham gia tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi 
Sơn 1: Lắp đặt toàn bộ kết cấu thép, đường ống chính, đường ống STG, bảo ôn lò 1 và lò 2, sơn kết 
cấu thép.
Thời gian thi công:  9/2011 - 12/2014


