
  

 
 
 
 

MÔ TẢ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 
1. SƠ LƯỢC VỀ BẢN THÂN 
 

- Họ và tên: LÊ TUẤN HẢI 
- Sinh ngày 08/04/1970 
- Nguyên quán : Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi 
- Hộ khẩu thường trú: 137/3, đường 59, F14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 
- Trình độ văn hoá 12/12; Chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện 
- Trường đào tạo: Đại học Bách khoa Đà Nẵng.  
- Năm tốt nghiệp Đại học : 7/1995 
- Ngoại ngữ : Anh văn tương đương trình độ B, Nga văn. 
- Sở trường công việc: Quản lý kỹ thuật, quản lý điều hành các Nhà máy sản xuất công nghiệp, nhà máy xử lý nước. 
 

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Chức vụ, vị trí công tác Công việc đảm nhận 
Từ 2/1996 đến 
06/2001 

Trưởng nhóm relay – tự động; 
Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ, 
Phước Long – Bình Phước 

Phụ trách công tác bảo trì, setting hệ thống relay tự động, đo lường Nhà 
máy thuỷ điện 150 MW. Thí nghiệm các thiết bị cơ điện của nhà máy điện 

Từ 07/2001 đến 
09/2003 

Phó phòng Kế hoạch – kỹ thuật 
NMTĐ Thác Mơ, Phước Long 
– Bình Phước 

Phụ trách công tác quản lý kỹ thuật công trình, thiết bị, vận hành hồ chứa, 
công trình thuỷ công, thiết bị nhà máy điện công suất 150MW 
Lập kế hoạch công tác vận hành, bảo trì Nhà máy điện (Phần công trình và 
dây chuyền công nghệ) 
An toàn bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường – PCCN 
Đào tạo nâng bậc, giữ bậc CB kỹ thuật 
Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ (150MW) , Cần Đơn (72MW) 
Trưởng đoàn hỗ trợ kỹ thuật vận hành NMTĐ Cần Đơn (72MW – Chủ đầu 



tư: TCT Sông Đà) 
Từ 10/2003 đến 
05/2004 

Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ 
thuật NMTĐ Thác Mơ , Phước 
Long ,Bình Phước 

Phụ trách công tác quản lý kỹ thuật công trình, thiết bị, vận hành hồ chứa, 
công trình thuỷ công, thiết bị nhà máy điện công suất 150MW 
Lập kế hoạch công tác vận hành, bảo trì Nhà máy điện (Phần công trình và 
dây chuyền công nghệ) 
An toàn bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường – PCCN, Phòng chống lụt bão 
Đào tạo nâng bậc, giữ bậc CB kỹ thuật 
Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ (150MW) , đào tạo lực lượng vận hành, sửa 
chữa cho NMTĐ Cần Đơn (72MW) 
Trưởng đoàn hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt, hiệu chỉnh, vận hành NMTĐ Cần Đơn 
(77,6 MW – Chủ đầu tư: TCT Sông Đà) 

Từ 06/2004 đến 
03/2006  

Trưởng phòng Kỹ thuật 
Công ty Thuỷ điện Thác Mơ, 
Phước Long, Bình Phước 

Phụ trách công tác quản lý kỹ thuật công trình, thiết bị, vận hành hồ chứa, 
công trình thuỷ công, thiết bị nhà máy điện công suất 150MW 
Lập kế hoạch công tác vận hành, bảo trì Nhà máy điện (Phần công trình và 
dây chuyền công nghệ) 
An toàn bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường – PCCN, Phòng chống lụt bão 
Đào tạo nâng bậc, giữ bậc CB kỹ thuật Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ 
(150MW), đào tạo lực lượng vận hành, sửa chữa cho NMTĐ Srokphumieng 
(51MW – Chủ đầu tư: Tổng công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp 
IDICO) 
Trưởng đoàn TVGS lắp đặt thiết bị Cơ, điện NMTĐ Srokphumieng  

Từ 04/2006 đến 
12/2007 

Phó Giám đốc Công ty thuỷ 
điện Thác Mơ, Phước Long 
,Bình Phước 

Điều hành công tác sản xuất vận hành, bảo trì công trình, thiết bị Nhà máy 
thuỷ điện Thác Mơ. 
Phụ trách công tác An toàn – Bảo hộ lao động, Vệ sinh lao động, Phòng 
chống lụt bão, Phòng chống cháy nổ 
Phó trưởng ban Cổ phần hoá doanh nghiệp 

Từ 01/2008 đến 
12/2008 

Giám đốc Công ty Cổ phần 
thuỷ điện Thác Mơ – UVHĐ 
quản trị, đại diện 30% phần vốn 
Nhà nước (vốn của EVN) 
Trưởng ban QLDA Thuỷ điện 
Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn 
vay JICA, tổng mức đầu tư 
1500 tỷ VNĐ) 

Trực tiếp điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty: Sản xuất, ATBHLĐ, 
PCLB, PCCN, Tài chính, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực, tìm kiếm 
cơ hội đầu tư. 
Trưởng ban xây dựng và áp dụng ISO 9001:2008 cho công tác quản lý chất 
lượng. 
Trực tiếp điều hành hoạt động của Ban quản lý dự án giai đoạn đền bù, giải 
phóng mặt bằng và lập HSMT. 
Đào tạo lực lượng vận hành cho NMTĐ Đakrtih (144 MW, chủ đầu tư : 
Tổng công ty xây dựng số 1 – CC1) 
Giám đốc dự án Tư vấn giám sát chế tạo thiết bị dự án thuỷ điện Đakrtih 
(144 MW, chủ đầu tư : Tổng công ty xây dựng số 1 – CC1) 



 
Từ 01/2009 đến 
3/2011 

Tổng giám đốc Công ty Cổ 
phần thuỷ điện Thác Mơ – 
UVHĐ quản trị, đại diện 30% 
phần vốn Nhà nước (vốn của 
EVN) 
Trưởng ban QLDA Thuỷ điện 
Thác Mơ mở rộng (nguồn vốn 
vay JICA, tổng mức đầu tư 
1500 tỷ VNĐ) 

Trực tiếp điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty: Sản xuất, ATBHLĐ, 
PCLB, PCCN, Tài chính, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực, tìm kiếm 
cơ hội đầu tư. 
Trưởng ban xây dựng và áp dụng ISO 9001:2008 cho công tác quản lý chất 
lượng. 
Trực tiếp điều hành hoạt động của Ban quản lý dự án giai đoạn đền bù, giải 
phóng mặt bằng và lập HSMT. 
Đào tạo lực lượng vận hành cho NMTĐ Đakrtih (144 MW, chủ đầu tư : 
Tổng công ty xây dựng số 1 – CC1) 
Giám đốc dự án Tư vấn giám sát chế tạo, giám sát lắp đặt thiết bị Cơ điện 
dự án thuỷ điện Đakrtih 

Từ 04/2011 đến 
3/2012 

Nghỉ việc để giải quyết việc gia 
đình  

 

Từ 16/3/2012 đến 
01/11/2012 

Trưởng phòng Dự án – Công ty 
CP thủy điện Đa Nhim – Hàm 
Thuận – Đa Mi 

Thực hiện các công việc:  
- Thực hiện việc lập FS bổ sung dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa 

Nhim vào QH điện quốc gia (Tổng sơ đồ 7) quy mô 80MW, Tổng mức 
đầu tư 1920 tỷ VNĐ. 

- Làm việc trực tiếp với JICA để thực hiện việc vay vốn cho dự án. 
Từ 11/2012 đến 
01/2/2013 

Trưởng phòng Dự án – Công ty 
CP thủy điện Đa Nhim – Hàm 
Thuận – Đa Mi 
 
 
 
 
 
Trưởng ban QLDA dự án thủy 
điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy 
mô 15,75 MW 
 

- Thực hiện việc lập Dự án đầu tư dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa 
Nhim, lập ĐTM (Đánh giá tác động môi trường) dự án Mở rộng Nhà 
máy thủy điện Đa Nhim quy mô 80MW, Tổng mức đầu tư 1920 tỷ 
VNĐ. 

 
- Làm các thủ tục vay vốn với Bộ Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Bộ Công 

thương, JICA cho dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim.  
- Điều hành thực hiện dự án thủy điện nhỏ Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 

15,75 MW, Tổng mức đầu tư 670 tỷ VNĐ. 

Từ 01/2/2013 đến 
02/7/2013  

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ 
phần thủy điện Đa Nhim – Hàm 
Thuận – Đa Mi 
 
 
 

- Trực tiếp điều hành thực hiện dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa 
Nhim, thực hiện các công việc: Đền bù giải phóng mặt bằng, ký Hiệp 
định vay vốn (Loan Agriment) với JICA, lập Thiết kế kỹ thuật và Hồ sơ 
mời thầu các gói thầu chính. 

- Lập HSMT, đấu thầu xây lắp các hạng mục phụ trợ cho dự án: Đường 
giao thông, khu phụ trợ + bãi thải, bãi trữ, cấp điện thi công dự án.  



 
Trưởng ban QLDA dự án thủy 
điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy 
mô 15,75 MW 
 

- Điều hành thực hiện dự án thủy điện nhỏ Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 
15,75 MW, Tổng mức đầu tư 670 tỷ VNĐ. 

Từ 02/7/2013 đến 
01/11/2013 

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ 
phần thủy điện Đa Nhim – Hàm 
Thuận – Đa Mi 
 
 
 
 
Trưởng ban QLDA dự án thủy 
điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy 
mô 15,75 MW 
Đại diện phần vốn của Công ty 
CP thủy điện Đa Nhim – Hàm 
Thuận –Đa Mi tại Công ty CP 
thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ 
tịch HĐQT Công ty CP Thủy 
điện Hạ Sông Pha.  
 

- Trực tiếp điều hành thực hiện dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa 
Nhim, thực hiện các công việc: Đền bù giải phóng mặt bằng, ký Hiệp 
định vay vốn (Loan Agriment) với JICA, lập Thiết kế kỹ thuật và Hồ sơ 
mời thầu các gói thầu chính. 

- Lập HSMT, đấu thầu xây lắp các hạng mục phụ trợ cho dự án: Đường 
giao thông, khu phụ trợ + bãi thải, bãi trữ, cấp điện thi công dự án.  

- Điều hành thực hiện dự án thủy điện nhỏ Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 
15,75 MW, Tổng mức đầu tư 670 tỷ VNĐ. 

- Điều hành hoạt động của Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha. 

Từ 01/11/2013 đến 
28/9/2015 

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ 
phần thủy điện Đa Nhim – Hàm 
Thuận – Đa Mi 
 
Trưởng ban QLDA dự án Mở 
rộng Nhà máy thủy điện Đa 
Nhim quy mô 80 MW 
 
 
Trưởng ban QLDA dự án thủy 
điện Hạ Sông Pha 1 & 2 quy 
mô 15,75 MW 
Đại diện phần vốn của Công ty 
CP thủy điện Đa Nhim – Hàm 
Thuận –Đa Mi tại Công ty CP 

- Trực tiếp điều hành thực hiện dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa 
Nhim, thực hiện các công việc: Đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện 
Thiết kế kỹ thuật và Hồ sơ mời thầu các gói thầu chính, đấu thầu lựa 
chọn nhà thầu 4 gói thầu chính của dự án: Tư vấn giám sát, Xây dựng 
kiến trúc công trình chính, Cung cấp và lắp đặt thiết bị Cơ khí thủy 
công, Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện cho dự án.  

- Quản lý nhà thầu xây lắp các hạng mục phụ trợ cho dự án: Đường giao 
thông, khu phụ trợ + bãi thải, bãi trữ, cấp điện thi công dự án.  

- Điều hành thực hiện dự án thủy điện nhỏ Hạ Sông Pha 1 & 2 quy mô 
15,75 MW, Tổng mức đầu tư 670 tỷ VNĐ. Hoàn thành công việc xây 
lắp hai nhà máy thủy điện Hạ Sông Pha 1, Hạ Sông Pha 2 với quy mô 
15,75 MW vào cuối tháng 7/2015.  

- Điều hành hoạt động của Công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha. 



thủy điện Hạ Sông Pha, Chủ 
tịch HĐQT Công ty CP Thủy 
điện Hạ Sông Pha.  
 

Từ 28/9/2015 đến 
19/01/2016 

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ 
phần thủy điện Đa Nhim – Hàm 
Thuận – Đa Mi 
 

- Giám sát, điều hành thực hiện dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa 
Nhim, thực hiện các công việc: Đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện 
Thiết kế kỹ thuật và Hồ sơ mời thầu các gói thầu chính, đấu thầu lựa 
chọn nhà thầu 4 gói thầu chính của dự án: Tư vấn giám sát, Xây dựng 
kiến trúc công trình chính, Cung cấp và lắp đặt thiết bị Cơ khí thủy 
công, Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện cho dự án.  
 

 
Từ 01/3/2016 đến 
nay 

Giám đốc kỹ thuật ngành điện – 
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 
(REE) 

Theo dõi, kiểm tra các hoạt động SXKD của các Công ty con và các công ty 
liên kết trong lĩnh vực : Sản xuất kinh doanh điện năng và phân phối điện.  

Tôi xin cam đoan những mô tả trên đây hoàn toàn đúng với sự thật, nếu có gì sai khác tôi xin chịu hoàn toàn trước Pháp luật. 
 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   11  tháng  04  năm 2018 
 
             Người khai   
 
 

                                                                                                                                                      
 
 
             LÊ TUẤN HẢI  
 
 
 
 
 

 


