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Tổng quan về Evn

 Sơ lược quá trình 60 năm phát triển

Ngay từ năm 1894 tại Hải Phòng, điện đã được sản xuất, truyền tải và tiêu 

thụ như một hàng hóa kinh doanh đặc thù của Việt Nam. Đến hết nửa 

đầu thế kỷ XX, đã có nhiều công ty, hiệp hội, các tổ chức ra đời với chức 

năng quản lý vận hành, kinh doanh điện. Tuy nhiên, lúc đó điện chỉ phục 

vụ bộ máy cai trị của thực dân Pháp.

Tháng 7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, các thành phố lớn 

và các trung tâm điện lực từ vĩ tuyến 17 trở ra được Chính quyền Cách 

mạng tiếp quản. 

Ngày 21/12/1954, Bác Hồ kính yêu về thăm Nhà máy Đèn Bờ Hồ 

và Nhà máy Điện Yên Phụ. Người căn dặn: “…Nhà máy này bây giờ là của 

nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì 

phải giữ gìn nhà máy, làm cho nó phát triển hơn nữa…”. Đây là mốc son 

lịch sử của ngành Điện lực Việt Nam và ngày 21/12 hằng năm đã trở thành 

Ngày Truyền thống ngành Điện. 

Từ 1955 -1965, ngành Điện lực Cách mạng đã tham dự vào những 

kế hoạch đầu tiên của nền kinh tế quốc dân nhằm mục tiêu hàn gắn vết 

thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc vừa được 

giải phóng; xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều công trình nguồn và 

lưới điện quan trọng.

Sau năm 1965, Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền 

Bắc. Các nhà máy và công trình điện là những mục tiêu đánh phá trọng 

điểm bên cạnh các mục tiêu quân sự. Với tinh thần bất khuất “Tổ quốc 

cần điện như cơ thể cần máu”, “trái tim người thợ điện còn đập thì dòng 

điện không bao giờ tắt”, ngành Điện đã anh dũng kiên cường, chắc tay 

búa, vững tay súng vừa sản xuất, vừa chiến đấu, giữ vững dòng điện cho 

Tổ quốc.

Ngày 06/10/1969, Bộ Điện và Than ra quyết định thành lập Công ty 

Điện lực (ở miền Bắc), hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế. Ngành 

Điện được phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tinh thần trách 

nhiệm cao trước nhiệm vụ hết sức nặng nề là khẩn trương khôi phục các 

nhà máy điện và tiến hành sản xuất, nâng cao chất lượng điện năng gắn 

nhiệm vụ chính trị của một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đảm bảo 

hiệu quả sản xuất kinh doanh.



 Tổng quan về Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 Tên gọi:

 Tên gọi đầy đủ: TẬP ĐOÀn ĐIỆn LỰC vIỆT naM
 Tên giao dịch: TẬP ĐOÀn ĐIỆn LỰC vIỆT naM
 Tên giao dịch tiếng Anh: vIETnaM ELECTRICITY
 Tên gọi tắt: Evn

 Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ngành, nghề kinh doanh chính là: Sản 

xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy 

điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện 

năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư 

và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo 

dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động 

hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình 

điện; thí nghiệm điện.

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước, EVN hiện có:

•  3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) thuộc lĩnh vực sản xuất điện 

năng, 

•  5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng 

công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam 

(EVN SPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC), Tổng công ty 

Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh 

(EVN HCMC). 

•  Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện 

nay là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT), được thành lập 

trên cơ sở tổ chức lại 4 công ty truyền tải (Công ty Truyền tải 1, 2, 3, 4) 

và 3 Ban quản lý dự án (Ban quản lý dự án các công trình điện miền 

Bắc, Trung, Nam).

Ngày 30/4/1975, miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Trong khí thế 

hừng hực của hàng hàng lớp lớp binh đoàn tiến về Sài Gòn khi ấy, có một đội quân thầm lặng hơn nhưng 

đảm nhận nhiệm vụ vô cùng quan trọng là giữ cho nguồn điện hoạt động ổn định khi các cánh quân tiến vào 

giải phóng Sài Gòn. 

Đúng 8h sáng 1/5/1975, Đội Quân quản Điện lực của Tiểu ban Quân quản Công nghiệp, trực thuộc Ủy 

ban Quân quản TP Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, chính thức tiếp quản Công ty Điện lực Việt Nam (CĐV) của 

chế độ cũ, tại văn phòng Tổng nha 72 Hai Bà Trưng, quận 1. Nha Chuyển vận phân phối cũng được chuyển 

giao cho Chính quyền Cách mạng để thực hiện nhiệm vụ truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho khu 

vực Sài Gòn và phụ cận. Lúc này, Tổng cục Điện lực miền Nam ra đời. 

Ngày 07/10/1975, Bộ Điện và Than quyết định thành lập Công ty Điện lực miền Trung và đến tháng 

8/1976, thành lập Công ty Điện lực miền Nam. Như vậy, đến năm 1976 ngành Điện Việt Nam đã có hệ 

thống quản lý thống nhất, bao gồm 3 công ty điện lực quản lý địa bàn 3 miền: Bắc - Trung - Nam, trực thuộc Bộ 

Điện và Than, góp phần quan trọng vào việc ổn định sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển, kinh tế - xã hội. 

Ngày 10/10/1994, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại các 

đơn vị sản xuất, truyến tải, phân phối và các đơn vị sự nghiệp của ngành Điện thuộc Bộ Năng lượng. Ngày 

1/1/1995, Tổng công ty Điện lực Việt Nam chính thức đi vào hoạt động với nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất 

kinh doanh điện năng và đầu tư xây dựng các công trình điện. Sự ra đời của EVN đánh dấu quá trình đổi mới 

tư duy kinh tế, chuyển sang cơ chế thị trường, định hướng XHCN.  

Ngày 22/6/2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 147/2006/QĐ-TTg, 148/2006/QĐ-TTg thành 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Điện lực Việt Nam (Tổng công 

ty 91) và các đơn vị thành viên, đảm bảo đủ sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế, đón vận hội 

mới của đất nước.

Trong các năm tiếp theo, thực hiện các đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước được Chính 

phủ phê duyệt, cơ cấu tổ chức các đơn vị thành viên của Tập đoàn đã lần lượt có nhiều sự thay đổi, điều chỉnh, 

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia được thành lập theo 

yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 11/4/2008 của HĐQT Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại 4 Công ty Truyền tải điện: 1, 2, 3, 4 và 3 Ban quản lý dự án công trình 

điện: Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam. Tháng 10/2010 Bộ Công Thương ban hành quyết định thành 

lập Các Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Tháng 6/2012 
Bộ Công Thương ban hành quyết định thành lập các Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3. Với việc đổi mới cơ chế tổ 

chức và quản lý, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình là "điện luôn đi 

trước một bước", đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế đất nước và đời sống nhân dân.  

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam đã vinh dự được Đảng 

và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, 2 lần đón nhận Huân 

chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều danh hiệu Anh hùng, huân, huy chương cao quý cho các đơn vị, cá 

nhân trong Tập đoàn... 
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 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh

Theo Nghị định số 205/2013/NÐ-CP ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về Ðiều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (có 

hiệu lực từ 03/02/2014).

A. Ngành, nghề kinh doanh chính của EVN:

  Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ 

huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ 

điện năng trong hệ thống điện quốc gia;

  Xuất nhập khẩu điện năng;

  Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện;

  Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết 

bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, 

truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.

B. Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

  Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành Điện;

  Xây lắp, giám sát, lắp đặt thiết bị nhà máy điện, thiết bị đường dây 

và trạm biến áp, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; sản xuất 

vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo 

hộ lao động;

  Đầu tư, kinh doanh cơ khí điện lực;

  Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám 

sát thi công công trình nhà máy điện, các công trình đường dây và trạm biến áp, 

công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;

  Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn mà Nhà nước giao cho EVN đối với các công 

trình điện;

  Đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài;

  Dịch vụ tự động hóa và điều khiển;

  Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin (nghiên cứu, phát triển, triển khai, tư 

vấn và đào tạo) trong và ngoài nước, quản lý hệ thống thông tin nội bộ.

C.  Các ngành nghề kinh doanh do EVN đang đầu tư vốn kinh doanh không thuộc 

Điểm A, B nêu trên, EVN thực hiện việc nắm giữ và thoái vốn đã đầu tư theo nội 

dung và lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

D.  Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, EVN có thể bổ sung các 

ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm sau khi được chủ sở hữu 

nhà nước chấp thuận.

Địa chỉ liên hệ:
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

 Trụ sở chính: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

 Điện thoại: (+844) 66946789

 Fax: (+844) 66946666

 Website: http://www.evn.com.vn
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giá trị cốt lõi
 Chất lượng – Tín nhiệm

 EVN tôn vinh giá trị này với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm 

bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần 

trách nhiệm. EVN cam kết với mọi đối tác sẽ luôn đảm bảo chất 

lượng là mục tiêu hàng đầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

khách hàng.

 Tận tâm – Trí tuệ

EVN mong muốn xây dựng phong cách điển hình của cán bộ công 

nhân viên (CBCNV) EVN là tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao. Các 

thành viên của EVN luôn mang hết sức lực và trí tuệ, giải quyết công 

việc hiệu quả, hết lòng phục vụ để đem lại sự hài lòng cho khách 

hàng và vì hạnh phúc của nhân dân.

 Hợp tác – Chia sẻ

EVN là một tập đoàn lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên 

phạm vi rộng và có tinh tính hệ thống cao. Do đó, EVN coi trọng 

sự hợp tác và hài hòa, tôn vinh những giá trị này với mong muốn 

CBCNV EVN sẽ luôn hợp tác trên tinh thần trung thực, công bằng, 

sẵn sàng chia sẻ, gắn bó chặt chẽ để giải quyết được mọi vấn đề 

của hệ thống, cùng nhau phát triển, cùng nhau hành động vì sự 

thành công, tiến bộ của EVN, của mỗi thành viên trong hệ thống 

và các đối tác của EVN.

 Sáng tạo – Hiệu quả

Sáng tạo là đòn bẩy phát triển của EVN. EVN mong muốn tạo môi 

trường thuận lợi để mọi người phát huy được sức sáng tạo, đổi mới 

công nghệ, quy trình quản lý để đem lại hiệu quả cao nhất, đưa EVN 

lên vị trí dẫn đầu lĩnh vực năng lượng trong nước và khu vực.

Tầm nhìn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là tập 
đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực 
năng lượng tại Việt Nam và khu vực, 

đóng vai trò chủ đạo trong 
nhiệm vụ đảm bảo an 

ninh năng lượng 
quốc gia.

Sứ mệnh

Đáp ứng đầy đủ nhu 
cầu về điện của khách 

hàng với chất lượng 
và dịch vụ ngày càng 

tốt hơn.

Khẩu hiệu

EVN - Thắp sáng niềm tin

giá trị cốt lõi

Chất lượng – Tín nhiệm
Tận tâm – Trí tuệ
Hợp tác – Chia sẻ

Sáng tạo – Hiệu quả

 Thương hiệu EVN
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Ban Tổng giám đốc:

Ban Lãnh ĐạO

Hội đồng thành viên:

Ông
Đặng hOÀng an
Thành viên Hội đồng thành viên
Tổng giám đốc

Ông
nguYễn Tấn LộC
Phó Tổng giám đốc

Ông
nguYễn Cường LâM
Phó Tổng giám đốc

Ông
nguYễn TÀI anh
Phó Tổng giám đốc

5

Ông 
ĐInh quang TRI
Phó Tổng giám đốc

2

3

4

Ông 
Dương quang ThÀnh
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông
PhạM Mạnh Thắng
Thành viên
Hội đồng thành viên

Ông
ĐÀO hIếu
Thành viên
Hội đồng thành viên

Ông
MaI quốC hộI
Thành viên
Hội đồng thành viên

Ông
Đặng hOÀng an
Thành viên Hội đồng thành viên
Tổng giám đốc

2

3

4

5

1

22 33 44 5 65

Ông
ngÔ Sơn hảI
Phó Tổng giám đốc

6
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BAN TỔNG HỢP

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH
SẢN XUẤT

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH
KINH DOANH

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH
KINH TẾ - TÀI CHÍNH

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH
ĐTXD NGUỒN, LƯỚI

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH ĐTXD
ĐIỆN HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

BAN KỸ THUẬT - SẢN XUẤT

BAN KHCN & MÔI TRƯỜNG

BAN AN TOÀN

BAN KINH DOANH

VĂN PHÒNG

BAN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

BAN TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

BAN KẾ HOẠCH

BAN PHÁP CHẾ

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG

BAN VIỄN THÔNG & CNTT

BAN THANH TRA BẢO VỆ

BAN QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BAN QUAN HỆ QUỐC TẾ

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VỐN

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY MẸ

1. Công ty Thủy điện Hòa Bình.

2. Công ty Thủy điện Ialy

3. Công ty Thủy điện Trị An

4. Công ty Thủy điện Tuyên Quang

5. Công ty Phát triển Thủy điện Sê San

6. Công ty Thủy điện Sơn La

7. Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

8. Ban Quản lý dự án Thủy điện 1

9. Ban Quản lý dự án Thủy điện 4

10. Ban Quản lý dự án Thủy điện 5

11. Ban Quản lý dự án Thủy điện 6

CÔNG TY CON DO EVN NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
(CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN)

1.  Tổng Công ty Phát điện 1

2. Tổng Công ty Phát điện 2

3. Tổng Công ty Phát điện 3

4. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

5. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

6. Tổng Công ty Điện lực miền Trung

7. Tổng Công ty Điện lực miền Nam

8. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

9.  Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY DO EVN NẮM GIỮ TRÊN 50 % VỐN ĐIỀU LỆ
HOẶC NẮM QUYỀN CHI PHỐI KHÁC

1.  Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung

2. Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức

3. Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

4.  Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh

- Công ty cổ phần

5.  Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1

6. Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2

7.  Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

8.  Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4

9.  Công ty Tài chính cổ phần Điện lực 

CÔNG TY EVN NẮM GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ

1.  Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3

2.  Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình

3.  Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

12. Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La

13. Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận

14. Công ty Mua bán điện

15. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

16. Trung tâm Thông tin Điện lực

17. Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin

18. Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh Tòa nhà EVN

19. Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1

20. Trường Đại học Điện Lực

21. Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

22. Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

23. Trường Cao đẳng Nghề điện

4.  Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

5.  Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu

Sơ Đồ Tổ ChứC Bộ MáY quản Lý vÀ ĐIều hÀnh Evn
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3. Sản xuất - kinh doanh điện:
+ Doanh thu bán điện: Trên 197.129 tỷ đồng

+ Điện sản xuất và mua:
Điện EVN sản xuất 61.196

Điện mua 82.106

Tổng 143.302

(Đơn vị: Triệu kWh)

+ Điện thương phẩm: 128.627 triệu kWh, tăng 11,58% so với năm 2013

+ Tốc độ tăng trưởng khách hàng: 22,41 triệu, tăng 7,23% so với năm 2013

+ Tỷ lệ tổn thất điện năng:

+ Tỷ lệ điện khí hóa nông thôn:

• Tỷ lệ số xã có điện: 99,59%

• Tỷ lệ hộ dân nông thôn có điện: 98,22%

+ Tiết kiệm điện năm 2013 – 2014:

năm 2013 2014

Sản lượng điện tiết kiệm (tỷ kWh) 2,799 2,98

Tỷ lệ % so với điện thương phẩm 2,47% 2,34%

4. Đầu tư xây dựng:
+ Tổng giá trị đầu tư năm 2014: Đạt 125.453 tỷ đồng, tăng 10,6% tổng đầu 

tư toàn xã hội

5. Một số phần thưởng cao quý điển hình được Đảng, nhà nước tặng 
thưởng từ trước đến nay:
+ Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1996)

+ Huân chương Sao Vàng (năm 2004)

+ Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2014).

Tỷ lệ (%)
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2010 2011 2012 2013 2014 Năm

10,15
9,23 8,85 8,87 8,49

Tổng quan Evn năM 2014

Số liệu thống kê 

1 nguồn điện:
Tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam đến cuối năm 2014: 34.058 MW. 

Hệ thống điện Việt Nam xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á và thứ 31 trên thế giới 

+ Cơ cấu sở hữu nguồn điện theo chủ sở hữu của hệ thống điện Việt Nam 

Chủ sở hữu Công suất sở hữu 
(MW)

Tỷ lệ sở 
hữu (%)

EVN 20.265 59,5

Ngoài EVN 13.543 39,76

Nhập khẩu 250 0,74

Tổng 34.058 100

+ Cơ cấu loại hình nguồn điện Việt Nam 

Loại hình nguồn điện Công suất 
(MW) Tỷ lệ (%)

Thủy điện 13.689 40,2

Nhiệt điện than 9.759 28,7

Nhiệt điện dầu 1.205 3,5

Tuabin khí 7.337 21,5

Năng lượng tái tạo 52 0,2

Thủy điện nhỏ + Diesel 1.766 5,2

Nhập khẩu 250 0,7

Tổng 34.058 100

2. Lưới điện:
+ Khối lượng đường dây/trạm biến áp/máy biến áp trong hệ thống:

Cấp điện áp Chiều dài ( km) Tổng số TBa 
(trạm)

Tổng số MBa 
(máy)

Tổng dung 
lượng MBa 

(Mva)

500 kV 6.755 23 40 21.900

220 kV 12.380 87 170 32.601

110 kV 16.701 535 931 38.124

Trung áp/trung gian 146.716 325 539 1.992

Hạ áp/phân phối 270.304 156.595 187.454 27.334
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do EVN và các Cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện chỉ còn 36 ngày, 

bằng 51,4% thời gian so với chỉ tiêu trong Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 

18/3/2014 của Chính phủ (70 ngày).

5. Thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng với giá trị cao nhất
Đến hết tháng 10/2014, EVN đã hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 

nguồn điện của cả năm với 5/5 tổ máy - tổng công suất 1.700 MW. Tổng 

cộng,EVN đang sở hữu 20.265 MW công suất phát điện trên hệ thống, 

chiếm khoảng 59,5%. Năm 2014, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư 

của EVN ước đạt 125.453 tỷ đồng, tăng 27,91% so với năm 2013 (bằng 

10,6% tổng đầu tư toàn xã hội).

6. Tăng cường công tác quản trị thủy điện
Năm 2014, EVN đã trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh và 

ban hành 10 Quy trình vận hành liên hồ chứa cho các lưu vực sông. Đây 

là căn cứ pháp lý cao nhất để các cơ quan quản lý nhà nước thống nhất 

chỉ đạo, điều hành đảm bảo mục tiêu chống lũ, tưới tiêu, an toàn hồ 

đập, di dân tái định cư và trồng bù rừng.

Bên cạnh việc huy động có hiệu quả các nhà máy thủy điện để cung cấp 

điện cho hệ thống điện quốc gia, hàng năm các đơn vị quản lý vận hành 

hồ chứa thủy điện của EVN còn phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và các địa phương đảm bảo cung cấp nước cho 

sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn… cho vùng hạ du.

7. Công tác tái cơ cấu toàn Tập đoàn mang lại nhiều kết quả tốt
Năm 2014, EVN thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính 

với tổng giá trị là 691 tỷ đồng, đạt 40,8% số vốn phải thoái giảm. Đồng 

thời, hoàn thành Đề án cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện; thành 

lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 theo Quyết định 

số 9494/QĐ-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương. 

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý nội bộ của EVN với gần 100 quy định, 

quy chế trong các lĩnh vực đã được sửa đổi phù hợp với các Nghị định 

mới của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài 

chính của EVN và các quy định mới của luật pháp.

Sự kiện, hoạt động nổi bật năm 2014

1. Cung cấp đủ điện cho đất nước, hệ thống điện có dự phòng 
Năm 2014, tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống điện khoảng 34.000 

MW, trong khi nhu cầu phụ tải cao nhất trên 22.000 MW. Sản lượng 

điện sản xuất và mua của EVN đạt 143,3 tỷ kWh, sản lượng điện thương 

phẩm đạt 128,63 tỷ kWh, tăng so với năm 2013 lần lượt là 10,84% và 

11,58%. Mức bình quân sử dụng điện của người dân trên 1.400 kWh/

người/năm.

2. vượt kế hoạch đầu tư lưới điện cho nông thôn, hải đảo theo quy 
hoạch điện vII
Tới cuối 2014, cả nước có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ; 

99,59% số xã với 98,22% số hộ dân nông thôn có điện, vượt 0,22% so 

với chỉ tiêu đề ra. 

Trong đó, khu vực miền núi Tây Bắc đạt 97,55% số xã và 85,09% số hộ 

dân có điện; khu vực Tây Nguyên là 100% và 96,17%; khu vực Tây Nam 

bộ là 100% và 97,72%.

EVN đã đưa điện lưới quốc gia đến các huyện, xã đảo: Phú Quốc (Kiên 

Giang), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cô Tô (Vân Đồn - Quảng Ninh) và tiếp 

tục đầu tư đưa điện ra huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang), Cù Lao Chàm 

(Quảng Nam)...

3. Chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng được 
nâng cao
Năm 2014, nhiều chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng có chuyển 

biến tích cực: Phục hồi cấp điện sau sự cố trong 2 giờ (đạt 96,72% trường 

hợp); lắp đặt công tơ mới cho khách hàng khu vực đô thị với thời gian 

ít hơn 3 ngày (đạt 83,17% số trường hợp), khu vực nông thôn với thời 

gian ít hơn 5 ngày (đạt 88,61% số trường hợp). Hóa đơn điện tử tiếp tục 

được các tổng công ty điện lực đưa vào sử dụng trên toàn quốc.

4. giảm thời gian tiếp cận điện năng dưới 36 ngày
EVN đã xây dựng quy trình rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng, 

sửa đổi Bộ Quy trình kinh doanh điện năng. Đối với khách hàng cần xây 

dựng công trình lưới điện trung áp, tổng thời gian tiếp cận điện năng 
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8. vận hành hiệu quả hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện 
EVN khai thác hiệu quả các nhà máy thủy điện với sản lượng trên 60 

tỷ kWh, góp phần giảm lượng điện sản xuất từ các nguồn điện có giá 

thành cao. Sản lượng điện chạy dầu chỉ huy động bằng 30% so với kế 

hoạch đầu năm.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện. Toàn EVN, 

tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 3.134 phút, 

tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) 18,1 lần/khách hàng; tần 

suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) 2,63 lần/khách hàng, giảm 

so với năm 2013 lần lượt là 23%, 25% và 26%.

9. Thực hiện chính sách an sinh xã hội với qui mô lớn
Năm 2014, toàn Tập đoàn thực hiện các chương trình an sinh xã hội 

với số tiền trên 95 tỷ đồng. EVN đang tiếp tục phụng dưỡng suốt đời 

gần 300 bà mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Trong năm 2013 - 2014, EVN trao tặng 104 suất học bổng (mỗi suất trị 

giá 10 triệu đồng) cho 104 em học sinh nghèo vượt khó trên mọi miền 

đất nước, thông qua chương trình truyền hình thực tế “Ước mơ Việt 

Nam”, do EVN phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Truyền 

hình Việt Nam thực hiện. 

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các dự án cấp điện cho bà con dân 

tộc thiểu số các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Lai Châu, Điện 

Biên, Sơn La, Bắc Kạn. . . 

10. Đón nhận huân chương hồ Chí Minh lần 2
Năm 2014, EVN có 6 đơn vị trực thuộc được trao tặng Huân chương Độc 

lập hạng Nhất, 3 đơn vị được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, 

7 đơn vị được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; gần 500 đơn vị, 

cá nhân được vinh dự trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, 

Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

Đặc biệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước 

tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 vào đúng dịp kỷ niệm 

60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/2014).

Bước vào năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, Evn lựa 
chọn chủ đề năm 2015 là “năng suất – hiệu quả” với quyết tâm cao 
hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
của giai đoạn này một cách tốt nhất, tạo đà vững chắc cho Tập 
đoàn bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm tiếp theo. 

Đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-
XH và sinh hoạt của nhân dân
Đây là mục tiêu – nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của EVN. Với tổng công 

suất của hệ thống điện hiện nay là 34.000 MW, EVN có khả năng đảm bảo 

cung ứng đủ điện cho đất nước với dự báo nhu cầu sử dụng điện của các 

ngành sản xuất - kinh doanh có thể tăng cao trong năm 2015. 

Đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các 
dự án, công trình điện
Hiện nay, EVN đang đầu tư, phát triển các dự án nguồn và lưới điện 

theo Quy hoạch điện VII, với mục tiêu đến cuối năm 2015, tổng công 

suất các nhà máy điện của EVN đạt ~23.500 MW, tăng ~60% công suất 

toàn hệ thống. 

Riêng năm 2015, một trong những mục tiêu kế hoạch của EVN trong 

công tác đầu tư, xây dựng là hoàn thành, đưa vào vận hành 7 tổ máy 

với tổng công suất 3.314 MW. Về lưới điện, EVN đặt mục tiêu hoàn 

thành và đưa vào vận hành 260 công trình lưới điện từ 110 – 500 kV 

(gồm 12 công trình 500 kV, 63 công trình 220 kV và 185 công trình 110 

kV). Khởi công 70 công trình lưới điện 220 - 500 kV (gồm 11 công trình 

500 kV, 59 công trình 220 kV).

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng 
năng suất lao động
Năm 2015, EVN tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được triển khai 

trong năm 2014 về Tối ưu hóa chi phí và Nâng cao hiệu quả quản lý lao 

động, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt thực hiện các biện pháp tiết kiệm 

chi phí, giảm giá thành. 
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Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn đang xây dựng Đề 

án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và Tăng năng suất lao 

động giai đoạn 2016-2020, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

vào cuối quý III/2015. 

Hoàn thành các nhiệm vụ tái cơ cấu EVN giai 
đoạn 2012-2015, tiếp tục đổi mới quản trị 
doanh nghiệp.
EVN sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trong Đề án Tái cơ cấu EVN giai đoạn 

2012-2015: Hoàn thành công tác thoái giảm vốn của EVN tại Ngân 

hàng Cổ phần Thương mại An Bình; Công ty Tài chính Cổ phần Điện 

lực, ABS và GIC. Giảm vốn của EVN tại 4 Công ty CP Cơ khí Điện lực 

xuống mức dưới 50% vốn điều lệ; Trình Bộ Công Thương, Thủ tướng 

Chính phủ phương án cổ phần hóa Genco 3.

EVN và các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý các 

cấp cũng như biên chế, gắn với yêu cầu xóa bỏ sự chồng chéo chức 

năng, nhiệm vụ; đổi mới toàn diện thủ tục hành chính nội bộ và thủ 

tục hành chính liên quan tới dịch vụ khách hàng; Xây dựng phương án 

tách bạch về tổ chức và hạch toán chi phí của bộ phận phân phối và 

bán lẻ điện thuộc các Tổng công ty Điện lực; Phối hợp với Viện Khoa 

học lao động - Bộ LĐTBXH hoàn thành việc xây dựng định mức, định 

biên lao động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực điện lực.

Đảm bảo việc làm, thu nhập và chế độ phúc 
lợi cho CBCNV. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham 
gia đảm bảo an sinh xã hội và an ninh, quốc 
phòng.

Evn vì ĐấT nướC Phồn vInh

EVN không ngừng đầu tư, xây mới, nâng 
cấp các công trình nguồn điện, tiếp tục 
nâng tổng công suất nguồn để đáp ứng 
đủ điện phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước

Xây dựng Thủy điện Huội Quảng.

Ảnh: Vũ Lam

Ảnh: Ngọc Cảnh

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

Thủy điện Sơn La

Ảnh: Vũ Lam
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Hệ thống lưới điện quốc gia phát triển mạnh mẽ, đã “phủ sóng” đến hầu 
hết các tỉnh thành trên cả nước, đáp ứng nhu cầu truyền tải điện, phục vụ 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Dịch vụ khách hàng ngành Điện có nhiều cải tiến về các thủ tục 
hành chính, hệ thống phòng giao dịch và đa dạng kênh chăm sóc 
khách hàng.

Với việc thực hiện tốt các chương trình mục 
tiêu quốc gia về điện khí hóa nông thôn, 
nông thôn mới, EVN góp phần quan trọng 
trong việc xóa đói, giảm nghèo.

EVN rút ngắn khoảng cách giữa nông 
thôn – thành thị, miền ngược - miền 
xuôi, đất liền - hải đảo qua việc đầu tư 
xây dựng hệ thống lưới điện vươn xa 
đến mọi miền tổ quốc.

Những ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng được đầu tư áp dụng để nâng cao chất lượng cung ứng điện cho đất nước

EVN thực hiện tốt vai trò là công cụ 
điều tiết vĩ mô, thực hiện các chính 
sách an sinh xã hội của Nhà nước 
thông qua các dự án, chương trình 
hoạt động vì cộng đồng và chính 
sách linh hoạt về giá điện. Đứng trước những yêu cầu về điện cho phát triển đất nước và đời sống dân sinh ngày 

càng cao, EVN không ngừng đổi mới và tự hoàn thiện để hoàn thành nhiệm vụ mà 
Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong nhiều năm liền, ngành Điện luôn “đi trước một bước” với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm để đảm bảo 
tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP của Việt Nam đạt từ 6 – 8%.

Ảnh: Ngọc Tuấn

Ảnh: Vũ Lam

Ảnh: Vũ Lam

Ảnh: CTV

Sử dụng khinh khí cầu kéo dây điện - Ảnh: CTV

Ảnh: Hoàng Tuyết

Ảnh: P.Trang
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TT Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Fax
CÔng TY COn DO Evn nắM gIữ 100% vốn ĐIều LỆ (CÔng TY Tnhh MộT ThÀnh vIên)

1 Tổng Công ty Phát điện 1 Phường Quang Trung, TX Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 0333854284 
03322213203 0333 854181

2 Tổng Công ty Phát điện 2 Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, Quận Bình 
Thuỷ, Tp Cần Thơ

07102461507 
07106517196

07102227446 
07102227447

3 Tổng Công ty Phát điện 3 Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 0643876927 064.3876.930

4 Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 04.22204444 04.22204455

5 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 04 22100705 
04 22415555 04 38244033

6 Tổng Công ty Điện lực miền Trung 393 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng 05112221028 05113625071

7 Tổng Công ty Điện lực miền Nam 72 Hai Bà Trưng, p Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM 08 38221605 08 38221751

8 Tổng Công ty Điện lực thành phố 
Hà Nội 69 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 04.22200898 04.22200899

9 Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ 
Chí Minh Số 35 Tôn Đức Thắng, p Bến Nghé, Q1, Tp HCM 08 22201177 08 22201155

08 22201166

CÔng TY DO Evn nắM gIữ TRên 50% vốn ĐIều LỆ hOặC nắM quYền ChI PhốI KháC

10 Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung KCN Hoà Cầm, quận Cẩm Lê, thành phố Đà Nẵng 05112218455 05113846224

11 Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức Km9 Xa lộ Hà Nội, p Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 08 2214 4647 08 3896 3159

12 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 150 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 04 3827 1498 04 3827 1731

13 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh 
- Công ty Cổ phần Tổ 26 thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội 04 38833779

04 3968 7175
04 38833113 
04 3883 3819

14 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
điện 1

Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 04 3854 4270 04 3854 1208

15 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
điện 2

Số 32 Ngô Thời Nhậm, phường 7, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 08 2221 6468 08 2221 0408

08 2221 5071

16 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
điện 3

Số 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh

08 3930 7157  
08 2221 1169 08 0930 7938

17 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
điện 4 11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hoà 058 222 0401 058 222 0400  

058 382 4208

18 Công ty Tài chính cổ phần Điện lực Tầng 6 và 7 Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, thành phố Hà Nội 04 2222 9999 04 2222 1999

Công ty EVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ 
TT Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Fax

KhốI nguồn ĐIỆn

1 Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 T15, tháp Vincom, 191 Bà Triệu, thành phố Hà Nội 04 3974 8320 04 3974 8321

2 Công ty Cổ phần Phong điện Thuận 
Bình

A15 Lê Quý Đôn, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 062 3822 024 062 3823 024

KhốI KInh DOanh KháC

3 Ngân hàng Thương mại cổ phần An 
Bình

70 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 08 3824 4855 08 3824 4856

4 Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình Tầng 1 số 101 Láng Hạ - Đống Đa - thành phố  Hà Nội 04 3562 4626 04 3562 4628

5 Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu Tầng 16, Tòa nhà Nam Á - Số 201- 203 Cách Mạng 
Tháng 8, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

08 3929 3555 
08 3929 3555 08 3929 3666

Công ty con 

Danh SáCh – Địa Chỉ CáC Đơn vị ThÀnh vIên

Đơn vị trực thuộc công ty mẹ

TT Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại Fax
KhốI nguồn ĐIỆn

1 Công ty Thuỷ điện Hoà Bình Số 428, đường Hòa Bình, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 0218 385 2043 0218 385 4155

2 Công ty Thuỷ điện Ialy Số 727 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai 059 2222 008 059 3866 470

3 Công ty Thuỷ điện Trị An Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 0612217929 0613861257

4 Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang 403 Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 0273 980929 0273 980919

5 Công ty Phát triển Thủy điện 
Sê San 114 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 059 3514118 059 3877279

059 222369

6 Công ty Thủy điện Sơn La 56 Đường Lò Văn Giá, phường Chiềng Lề, thành phố 
Sơn La, tỉnh Sơn La

0222 240 030 
0222 211 132

0223 751 106
0223 830 605

7 Ban Quản lý Dự án Thủy điện 4 114 Đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 059 3822961 
059 2222565

059 3874880 
059 2222569

8 Ban Quản lý Dự án Thủy điện 5 25 Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đăk Lăk

05003955581
0500 3955 584 0500 3955 582

9 Ban Quản lý Dự án Thủy điện 6 25 Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q.1. TP.HCM 08 22100423 08 38206776

10 Ban Quản lý Dự án Nhà máy 
Thủy điện Sơn La - Lai Châu Nhà D10, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 04 2214 8180 04 3554 1371

11 Ban Quản lý Dự án Điện hạt 
nhân Ninh Thuận

Trụ sở chính: Đường 16/4, Tp Phan Rang, Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận
Tại Hà Nội: Tầng 15 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - 
P. Trúc Bạch - Q. Ba Đình - Thành phố Hà Nội

068 6250 200
068 2223 103
04 6694 6764

068 3922 991
04 3784 2781

12 Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 Km 11, Tỉnh lộ 513, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hóa 0373 613 456 0373 613 333

13 Công ty Thủy điện Huội Quảng 
- Bản Chát

Bản Nà Khiết, xã Mường Cang, Thị trấn Than Uyên, 
huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 0231 2489565 0231 3783579

14 Ban QLDA Thủy điện 1 Tầng 8, tháp B, Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P. Trúc Bạch - 
Q. Ba Đình - Thành phố Hà Nội 04 6694 1001 04 6694 1002

KhốI DịCh vụ ngÀnh ĐIỆn vÀ DịCh vụ KháC

15 Công ty Mua bán điện Tầng 12-14 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P. Trúc 
Bạch - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội 04 2221 8219 04 2221 8214

16 Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện Quốc gia

Tầng 8-11 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P. Trúc 
Bạch - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội

04 3927 6180
04 3927 6178 04 3927 6181

17 Trung tâm Thông tin Điện lực Tầng 15 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P. Trúc Bạch 
- quận Ba Đình - thành phố Hà Nội

04 6694 6700
04 2213 0208 043 772 5192

18 Trung tâm Viễn thông và Công 
nghệ Thông tin

Tầng 16-18 tháp A - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P. Trúc 
Bạch - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội 04 2222 5210 04 2222 5211

19 Ban Quản lý Đầu tư và Kinh 
doanh tòa nhà EVN

Tầng 4 tháp B - Tòa nhà EVN - 11 Cửa Bắc - P. Trúc Bạch - 
quận Ba Đình - thành phố Hà Nội 04 6694 6650 04 3716 2789

Đơn vị SỰ nghIỆP

20 Trường Đại học Điện lực Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 04 2218 5708 04 3836 2065

21 Trường Cao đẳng Điện lực 
Thành phố Hồ Chí Minh

554 Hà Huy Giáp, p Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh

08 2215 5664
08 3891 9461 08 3891 9049

22 Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung 04 Nguyễn Tất Thành, Hội An, tỉnh Quảng Nam 0510 2212 201 0510 3862 198

23 Trường Cao đẳng Nghề điện Tân Dân, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 04 2217 5586 04 3581 0194 
04 3581 1490
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Tổ chức thực hiện nội dung, thiết kế:
TRung TâM ThÔng TIn ĐIỆn LỰC (Evn EIC)

Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, tòa nhà EVN,
số 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 04 8587 7593 * Fax: 04 3772 5192

q u ầ N  đ ả o 
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t r ư ờ N g  s a

Bản Đồ hỆ Thống ĐIỆn
vIỆT naM năM 2030

MAP OF VIETNAM POWER SYSTEM, THE YEAR 2030



Địa chỉ: Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội
Website: http://www.evn.com.vn * http://tietkiemnangluong.vn




