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Thông điệp quản lý

Thưa Quý vị!

Năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính 
phủ, nỗ lực của các ngành, các cấp, nhân dân, nền kinh tế vĩ mô ổn định, duy trì 
được tốc độ tăng trưởng 5,42%, lạm phát được kiểm soát ở mức 6,04%. Cùng với sự 
cố gắng của cả nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều chỉ 
tiêu kế hoạch quan trọng đề ra. Sản lượng điện sản xuất và mua của Tập đoàn đạt 
127,73 tỷ kWh (tăng 8,38% so với năm 2012), hoàn thành vượt mức kế hoạch sản 
xuất điện với sản lượng 56,354 tỷ kWh, điện thương phẩm đạt 115,282 tỷ kWh (tăng 
9,3% so với năm 2012); tổng giá trị khối lượng đầu tư xây dựng đạt 104.791 tỷ đồng 
(tăng 46,68% so thực hiện năm 2012), hoàn thành đưa vào vận hành 06 tổ máy với 
tổng công suất 1.420 MW, hoàn thành đóng điện 178 công trình truyền tải điện từ 
110 - 500 kV; sản lượng điện tiết kiệm đạt 2,79 tỷ kWh (tương ứng 2,5% điện thương 
phẩm), góp phần đưa hệ số đàn hồi Điện/GDP năm 2013 giảm còn 1,69; doanh thu 
bán điện năm 2013 đạt 172.903 tỷ đồng, tăng 20,16% so với năm 2012, lợi nhuận 
cơ bản đã bù đắp được khoản lỗ SXKD lũy kế đến 31/12/2012.

Bước vào năm 2014, mặc dù có những thuận lợi nhất định như công suất hệ thống 
có dự phòng, một số dự án truyền tải quan trọng được đưa vào vận hành, tình hình 
tài chính của Tập đoàn dần được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro 
đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như việc bảo đảm cung ứng điện, đặc 
biệt đối với khu vực miền Nam do nhiều hồ thủy điện thiếu nước, hạn chế về khả 
năng tải của các đường dây 500kV Bắc - Nam. Vì vậy, công tác tuyên truyền sử dụng 
điện một cách tiết kiệm và hiệu quả, điều hành hệ thống điện kinh tế và hợp lý là 
rất quan trọng. Năm 2014, Tập đoàn xác định là năm Tối ưu hoá chi phí và Điện cho 
miền Nam, theo đó Tập đoàn sẽ tập trung mọi nguồn lực cần thiết nhằm nâng cao 
hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư để phát triển bền vững thông qua 
việc sử dụng tối ưu mọi nguồn lực, tìm mọi giải pháp để vận hành an toàn, nâng 
cao khả năng tải của các đường dây 500 kV Bắc - Nam, đưa vào vận hành đạt và 
vượt tiến độ các dự án nguồn và lưới đồng bộ khu vực phía nam. Bên cạnh đó, Tập 
đoàn vẫn cần tiếp tục nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, giảm chi phí, 

ThƯ cỦA chỦ TỊch hội đồng Thành viên

nâng cao năng suất lao động, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm lành 
mạnh tình hình tài chính của Tập đoàn.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tin tưởng toàn thể cán bộ, công nhân viên 
Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, năng 
động và sáng tạo cùng chung sức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh, có trách nhiệm 
với cộng đồng, xã hội và thân thiện với khách hàng, xứng đáng với trọng trách mà 
Đảng và Nhà nước giao phó.    

CHủ TịCH Hội ĐồNG THàNH ViêN

hoàng quốc vƯợng
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Thông điệp cỦA Tổng giáM đốc 

Thông điệp quản lý

Năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện thắng lợi toàn diện các 
nhiệm vụ kế hoạch đề ra từ đầu năm. Mặc dù chưa hết những khó khăn, nhưng 
được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, sự 
ủng hộ của chính quyền và nhân dân các địa phương, khách hàng trong nước 
và bạn bè quốc tế, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên, 
Tập đoàn đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Tập đoàn đã cung ứng đủ 
điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, điện sản xuất và mua 
đạt 127,73 tỷ kWh, điện thương phẩm đạt 115,282 tỷ kWh. Đến cuối năm 2013, 
99,57% số xã, 97,85% số hộ dân nông thôn đã có điện. Tập đoàn đã hoàn thành 
vượt kế hoạch đầu tư xây dựng, tăng 46,68% so với năm 2012. Đặc biệt, năm 2013 
Tập đoàn đã đưa điện lưới quốc gia ra các huyện đảo Cô Tô, Phú Quốc và nhiều 
thôn, bản biên giới, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ và phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo. 

Năm 2013 được Tập đoàn chọn là “Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng”. Các 
tổng công ty điện lực đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về kinh doanh 
điện năng, đạt được chuyển biến mạnh về chất lượng dịch vụ khách hàng; cải 
thiện đáng kể các chỉ số độ tin cậy lưới điện, giảm mạnh thời gian và tần suất mất 
điện bình quân của khách hàng. 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, 3 tổng công ty phát điện đã được thành lập và chính thức hoạt 
động từ 1/1/2013. Tập đoàn và các đơn vị đã triển khai tổ chức lại sản xuất kinh 
doanh, đổi mới quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản lý và giám sát hoạt 
động của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Thị trường phát điện cạnh tranh 
hoạt động ngày càng tốt hơn.

Năm 2014, EVN tiếp tục còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, EVN quyết tâm thực 
hiện các nhiệm vụ, trọng trách được Đảng và Chính phủ giao một cách tốt nhất. 
Những mục tiêu tổng quát năm 2014 của Tập đoàn là: (1) Đảm bảo cung ứng đủ 
điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; (2) Đảm bảo khối lượng và 
tiến độ đầu tư các dự án điện theo Quy hoạch điện VII và theo Kế hoạch đầu tư phát 
triển 5 năm 2011-2015, đặc biệt là các công trình cấp bách cấp điện cho miền Nam; 
(3) Đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu Tập đoàn và đổi mới quản trị doanh nghiệp với 

nhiệm vụ trọng tâm là tối ưu hoá chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
Sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao 
động. Chủ đề trọng tâm của nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn là: “Tối 
ưu hoá chi phí và điện cho miền nam”. 

Năm 2014 cũng là năm ngành Điện cách mạng Việt Nam kỷ niệm 60 năm Ngày 
Truyền thống, với tinh thần “Đoàn kết, Trách nhiệm, Đổi mới”, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam quyết tâm xây dựng Tập đoàn lớn mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng, 
xã hội và thân thiện với khách hàng. Tập đoàn phấn đấu tăng năng suất lao động, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 
giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

TổNG GiáM ĐốC TậP ĐoàN ĐiệN LựC ViệT NAM

phạM lê ThAnh
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BAn lãnh đạo 

BAn lãnh đạo

6 Báo Cáo THườNG NiêN
A N N u A L  r E P o r T

2012 - 2013 7



Ông:
hoàng quốc vƯợng
Chủ tịch 
Hội đồng Thành viên

Ông:
vũ đức Thìn
Thành viên 
Hội đồng Thành viên

Ông:
phạM lê ThAnh
Thành viên HĐTV, 
Tổng Giám đốc Tập đoàn

Ông:
lâM Du Sơn
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:
nguyễn Anh Tuấn
Thành viên 
Hội đồng Thành viên

hội đồng Thành viên

BAn lãnh đạo 
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Ông:
DƯơng quAng Thành
Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn

Ông: 
phạM lê ThAnh
Thành viên HĐTV, 
Tổng Giám đốc Tập đoàn

Ông:
đặng hoàng An
Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông:
đinh quAng Tri 
Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông:
nguyễn Tấn lộc
Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông:
nguyễn cƯờng lâM
Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông:
nguyễn Tài Anh
Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

Ông:
nguyễn xuân nAM
Kế toán trưởng

BAn Tổng giáM đốc

BAn lãnh đạo 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH EVN

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 ĐTXD 
LƯỚI NGUỒN (MIỀN BẮC)

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH ĐTXD 
LƯỚI NGUỒN (MIỀN NAM)

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH ĐTXD
ĐIỆN HẠT NHÂN

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH
KINH TẾ - TÀI CHÍNH

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. Ban Quản lý dự án Thủy điện 4

8. Ban Quản lý dự án Thủy điện 5

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

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

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 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 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

4.  Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

11. Công ty Mua bán điện

12. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

13. Trung tâm Thông tin Điện lực

14. Trung tâm Công nghệ Thông tin

15. Ban Quản lý Đầu tư và Kinh doanh Tòa nhà EVN

16. Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1

17. Trường Đại học Điện Lực

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

19. Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

20. Trường Cao đẳng Nghề điện

5.  Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu

6.  Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na

7.  Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

Sơ đồ Tổ chức
Bộ Máy quản lý và điỀu hành Evn

Sơ đồ Tổ chức
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Toàn cảnh Evn Theo Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (có hiệu lực từ 03/02/2014).

Toàn cảnh Evn

ngành nghỀ, lĩnh vực kinh DoAnh

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.
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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

Toàn cảnh Evn

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 trình viễn thông - 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.
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những hoạT động và Sự kiện Tiêu Biểu

Các năm 2012 - 2013, EVN đã cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước 
và đời sống của nhân dân, góp phần vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 
2012 đạt 5,03%, năm 2013 đạt 5,42%.

Tới cuối năm 2013, có 20,899 triệu khách hàng ký hợp đồng mua điện với các điện lực, 
tăng thêm 1,053 triệu khách hàng so với năm trước. Tổng sản lượng điện thương phẩm 
năm 2013 là 115,282 tỷ kWh, cao nhất từ trước tới nay.

cung cấp đỦ điện cho pháT Triển kinh Tế - xã hội

Toàn cảnh Evn

Năm 2012, tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng đạt 71.444 tỷ đồng, tăng 20,63% so 
với năm 2011 và bằng 7,22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong năm. 

Năm 2013, lần đầu tiên giá trị đầu tư đạt 104.791 tỷ đồng, tăng 46,68% so với năm 
2012, chiếm 9,6% tổng mức đầu tư xây dựng toàn xã hội trong năm.

Thực hiện khối lƯợng đầu TƯ xây Dựng cơ Bản 
lớn nhấT Từ TrƯớc đến nAy

khánh Thành nhà Máy ThỦy điện Sơn lA

Công trình thủy điện lớn nhất Ðông Nam á đã được EVN khánh thành ngày 23/12/2012 
và hiện đang vận hành hiệu quả, gồm 6 tổ máy với tổng công suất 2.400 MW, sản 
lượng điện trung bình năm 10,2 tỷ kWh. 

Chủ đầu tư EVN và đơn vị cung cấp thiết bị cơ điện cho công trình là Tập đoàn Alstom 
đã được trao 3 giải thưởng (Giải Vàng cho danh hiệu “Nhà máy điện được triển khai 
nhanh của năm”, giải “Dự án Thủy điện của năm”, giải “Công ty điện của năm”) tại Lễ 
Trao giải thưởng Năng lượng Châu á 2013 do Tạp chí Năng lượng Châu á tổ chức tại 
Bangkok, Thái Lan.
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Toàn cảnh Evn

Đến hết năm 2013, toàn quốc đã có 100% huyện có điện lưới và điện tại chỗ; 99,08% 
số xã, 97,62% số hộ dân nông thôn đã có điện lưới quốc gia. 

riêng năm 2013, EVN tiếp nhận lưới điện hạ áp tại 387 xã và bán điện trực tiếp đến 
400.792 hộ nông thôn, nâng số lượng khách hàng nông thôn mua điện trực tiếp từ 
EVN lên 13,40/16,225 triệu hộ. 

Đặc biệt, các dự án đưa điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm ra huyện đảo Cô Tô (tỉnh 
Quảng Ninh), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) do EVN thực hiện đã góp phần quan trọng 
trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, và bảo đảm an 
ninh quốc phòng. 

điện khí hóA nông Thôn và đƯA điện lƯới quốc giA Bằng cáp 
ngầM rA các huyện đảo

Triển khAi lộ Trình Tái cơ cấu ThEo chỉ đạo cỦA chính phỦ

đổi Mới công Tác DỊch vụ khách hàng

Năm 2013, EVN chọn chủ đề là “Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng ”, thông qua 
việc triển khai song song hai nhiệm vụ lớn, đó là: (1) hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 
và dịch vụ khách hàng theo 4 nhóm chỉ tiêu (kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, độ tin 
cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng) và (2) thực hiện củng cố, nâng cao 
năng lực hoạt động của các công ty điện lực/điện lực cấp quận, huyện. 

Cũng trong năm 2013, lần đầu tiên, EVN và các tổng công ty điện lực đã thuê tư vấn 
độc lập thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại các 
tỉnh, thành phố trên cả nước.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và ban hành 2 đề án lớn có ý nghĩa 
quan trọng trong định hướng tái cơ cấu và phát triển bền vững của EVN. Đó là:
(1) Quyết định số 854/QĐ-TTg  ngày 10/7/2012 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và 
đầu tư phát triển 5 năm 2011–2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
(2) Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2012 – 2015”.

•	 Thành	lập	3	Tổng	công	ty	phát	điện	(EVN	GENCO)
EVN GENCo 1, 2, 3 được thành lập ngày 1/6/2012 và hoạt động từ ngày 1/1/2013, hoạt 
động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty TNHH 
MTV do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, đã nhận bàn giao quyền điều hành, vốn, tài sản 
và làm chủ đầu tư các dự án nguồn điện. 

Kết thúc năm 2013, Tập đoàn cũng đã tích cực tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng 
vốn góp và đã hoàn thành thoái vốn một phần tại Công ty CP Bảo hiểm Toàn cầu và 
Ngân hàng TMCP An Bình với tổng vốn thu về là 288 tỷ đồng, hoàn thành thoái toàn 
bộ vốn tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam, thu về 5 tỷ đồng.
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Năm 2012, sản lượng điện tiết kiệm trong cả nước đạt 1,67 tỷ kWh, bằng 1,6% tổng 
điện năng thương phẩm. Năm 2013, sản lượng điện tiết kiệm toàn Tập đoàn đạt 2,79 
tỷ kWh, bằng 2,5% điện thương phẩm, đạt 141% kế hoạch. 

Việc triển khai chương trình tiết kiệm điện đã giúp ngành Điện giảm áp lực về vốn 
và tiến độ đầu tư cho các công trình nguồn và lưới điện, giảm quá tải, sự cố, hư hỏng 
thiết bị điện trong quá trình vận hành. Đồng thời, qua đó nâng cao ý thức của cộng 
đồng và doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

TiếT kiệM  hơn 4,4 Tỷ kWh

Toàn cảnh Evn

EVN tiếp tục thực hiện chương trình giá bán điện của Chính phủ hỗ trợ cho hộ 
nghèo, hộ thu nhập thấp, với giá 993 đồng/kWh, bằng 66,28% giá bán bình quân 
(1.498 đồng/kWh). Năm 2013, EVN đã thực hiện bán điện cho 1,844 triệu hộ, với 
tổng sản lượng bán cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp là 830,12 triệu kWh.

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 
nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất nước thuộc 20 tỉnh, EVN đã tham 
gia hỗ trợ đầu tư 347 tỷ đồng đưa điện tới các hộ của 3 huyện nghèo: Phong Thổ, 
Than uyên và Tân uyên thuộc tỉnh Lai Châu, nâng tỷ lệ hộ có điện tại đây từ 40% 
lên gần 80%. 

Năm 2012 - 2013, EVN đã trao tặng 104 suất học bổng (10 triệu đồng/suất) 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 tổ chức. 

Hiện EVN đang phụng dưỡng suốt đời gần 300 bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tích cực Thực hiện chính Sách An Sinh xã hội

Từ ngày 1/7/2012, thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam (gọi tắt là VCGM) chính 
thức hoạt động. Đến hết năm 2013, có 48 nhà máy điện do 35 đơn vị đại diện trực tiếp 
chào giá trên VCGM với tổng công suất đặt là 11.929 MW, chiếm 39,2% tổng công suất 
đặt toàn hệ thống; 49 nhà máy điện (không kể các nhà máy thủy điện nhỏ) không trực 
tiếp chào giá trên trung tâm điện do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia huy 
động có tổng công suất đặt gần 18.502,5 MW, chiếm 60,8% tổng công suất đặt toàn 
hệ thống.

Thực hiện VCGM, các đơn vị đã tối ưu hóa được lợi nhuận thông qua các chiến lược chào 
giá hợp lý trên thị trường, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. 

ThỊ TrƯờng pháT điện cạnh TrAnh vận hành ổn đỊnh
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2.873 MW 
Là tổng công suất của 13 tổ máy EVN đưa vào vận hành mới trong 2 năm. Năm 2013, công suất đặt của 
các nhà máy điện do EVN sở hữu và góp cổ phần là 18.569 MW, chiếm trên 60% tổng công suất đặt toàn 
hệ thống.

Trên 4,4 tỷ kWh
Là sản lượng điện tiết kiệm được trên cả nước trong 2 năm 2012 
- 2013. Các công ty điện lực đã phối hợp với các tổ chức, đoàn 
thể như tổ dân phố/ thôn ấp, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Mặt 
trận Tổ quốc... phát động nhiều phong trào tiết kiệm điện thiết 
thực trong cộng đồng, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực đối với 
khách hàng sử dụng điện.

con Số nổi BậT năM 2012 – 2013

Là tổng sản lượng điện thương phẩm trong năm 2013, cao 
nhất từ trước tới nay. 5 tổng công ty phân phối đi đầu gánh 
vác trách nhiệm kinh doanh đã nỗ lực hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch về cung cấp điện và kinh doanh 
điện năng.

Vượt qua bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, EVN đã 
thành công trong việc thu xếp vốn, hoàn thành nhiều dự án 
nguồn và lưới điện đặc biệt quan trọng, tăng cường năng 
lực cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cấp 
điện cho miền Nam, thủ đô Hà Nội và các vùng kinh tế trọng 
điểm. Lần đầu tiên, tổng giá trị đầu tư xây dựng đã vượt qua 
con số 100.000 tỷ đồng vào năm 2013.

Trên 104.000 tỷ đồng

115,282 tỷ kWh

Toàn cảnh Evn

350 ngày đêm
Là thời gian thi công “thần tốc” Dự án đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô, tỉnh 
Quảng Ninh (khởi công ngày 04/11/2012 và khánh thành ngày 16/10/2013). 

Đây là dự án đầu tiên trong cả nước thi công cáp ngầm 22 kV (dài 23,166km) dưới đáy 
biển với công nghệ hiện đại và rải dây điện 110 kV (dài 10,2 km) trên không bằng khinh 
khí cầu. Dự án cấp điện cho khoảng 1.600 hộ dân.

58 km
Là chiều dài của tuyến cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc 
(Kiên Giang) – tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, với 
tổng mức đầu tư 2.336 tỷ đồng. 

Đây là dự án nhóm A có quy mô lớn, công nghệ phức tạp, lần đầu tiên 
được triển khai tại Việt Nam, đã khánh thành ngày 6/2/2014. 

52,5 tỷ đồng 
Là số tiền CBCNV EVN đóng góp để thực hiện an sinh xã hội 
trong năm 2013. EVN đã trợ cấp cho các CBCNV và người lao 
động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiên tai bão lụt, 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ các hoạt động 
về biển đảo, ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện tại Trung ương và 
địa phương.
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nguồn điện

Tính đến hết năm 2013, tổng công suất đặt nguồn điện toàn hệ thống là 30.597 MW, 
với đa dạng các nguồn điện như thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện dầu, tuabin 
khí, điện gió… 

Việc thành lập 3 tổng công ty phát điện nhằm từng bước thực hiên tái cơ cấu ngành 
Điện và thiết lập thị trường điện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Hiện các tổng công ty phát điện đã từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoàn thành 
kế hoạch sản xuất điện; sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, thực hiện được giá trị khối 
lượng và vốn đầu tư xây dựng lớn trong điều kiện khó khăn về vốn. 

Có thể nói, EVN đang đi đầu trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng về nguồn điện để 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

nguồn điện
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nguồn điện

công SuấT đặT các nhà Máy điện năM 2013

TT Nhà	máy Tổ	máy Công	suất	
đặt (MW) Chủ	sở	hữu

A Tổng	công	suất	đặt	HTĐ 30.597

i Evn quản lý trực tiếp 6.502

Thuỷ điện 6.502

1 Hoà Bình 8x240 1.920 EVN

2 Sơn La 6x400 2.400 EVN

3 Tuyên Quang 3x114 342 EVN

4 ialy 4x180 720 EVN

5 Se San 3 2x130 260 EVN

6 Pleikrông 2x50 100 EVN

7 Sê San 4 3x120 360 EVN

8 Trị An 4x100 400 EVN

ii EvngEnco 1 4.505

a Thuỷ điện 1.965

1 Bản Vẽ 2x160 320 EVNGENCo1

2 Sông Tranh 2 2x95 190 EVNGENCo1

3 Đại Ninh 2x150 300 EVNGENCo1

4 Đồng Nai 3 2x90 180 EVNGENCo1

5 Đồng Nai 4 2x170 340 EVNGENCo1

6 Đa Nhim 4x40 160 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo1

7 Hàm Thuận 2x150 300 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo1

8 Đa Mi 2x87,5 175 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo1

b Nhiệt điện than 2.540

1 uông Bí 2x55 110 EVNGENCo1

2 uông Bí Mr 300 300 EVNGENCo1

3 uông Bí Mr2 330 330 EVNGENCo1

4 Quảng Ninh 1 2x300 600 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo1

5 Quảng Ninh 2 2x300 600 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo1

6 Nghi Sơn 1 2x300 600 EVNGENCo1

iii EvngEnco 2 3.549

a Thuỷ điện 817

1 Quảng Trị 2x32 64 EVNGENCo2

2 Sông Ba Hạ 2x110 220 EVNGENCo2

3 An Khê - Kanak 2x80+2x6,5 173 EVNGENCo2

4 A Vương 2x105 210 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo2

5 Thác Mơ 2x75 150 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo2

b Nhiệt điện than 1.940

1 Phả Lại 1 4x110 440 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo2

TT Nhà	máy Tổ	máy Công	suất	
đặt (MW) Chủ	sở	hữu

2 Phả Lại 2 2x300 600 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo2

3 Hải Phòng 1 2x300 600 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo2

4 Hải Phòng 2 1x300 300 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo2

c  Nhiệt điện dầu FO 528

1 Thủ Đức 2x66+1x33 165 EVNGENCo2

2 Cần Thơ 1x33 33 EVNGENCo2

3 Ô Môn 1.1 1x330 330 EVNGENCo2

d Tua bin khí dầu DO 264

1 Thủ Đức 23,5+15+2x37,5 114 EVNGENCo2

2 Cần Thơ 4x37,5 150 EVNGENCo2

iv EvngEnco 3 4.013

a Thuỷ điện 1.062

1 Bản Chát 2x110 220 EVNGENCo3

2 Buôn Kuốp 2x140 280 EVNGENCo3

3 Buôn Tua Srah 2x43 86 EVNGENCo3

4 Srêpok 3 2x110 220 EVNGENCo3

5 Thác Bà 3x40 120 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo3

6 Vĩnh Sơn 2x33 66 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo3

7 Sông Hinh 2x35 70 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo3

b Nhiệt điện than 100

1 Ninh Bình 4x25 100 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo3

c Tua bin khí 2.851

1 Phú Mỹ 2.1 2x144+164
+2x138+168 896 EVNGENCo3

2 Phú Mỹ 1 3x239+391 1.108 EVNGENCo3

3 Phú Mỹ 4 2x145+168 458 EVNGENCo3

4 Bà rịa 2x23,4+6x37,5+58+59 389 Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo3

B ngoài Evn 12.028

i Thuỷ điện (>=30MW) 2.990

1 Cửa Đạt 2x48,5 97 Nhà đầu tư trong nước

2 Nậm Chiến 2 2x16 32 Nhà đầu tư trong nước

3 Thái An 2x41 82 Nhà đầu tư trong nước

4 Sử Pán 3x11,5 34,5 Nhà đầu tư trong nước

5 Hương Sơn 2x16,5 33 Nhà đầu tư trong nước

6 A Lưới 2x85 170 Nhà đầu tư trong nước

7 Bắc Hà 2x45 90 Nhà đầu tư trong nước

8 Nho Quế 3 2x55 110 Nhà đầu tư trong nước

9 Bá Thước 40+80 80 Nhà đầu tư trong nước

10 Mường Hum 32 32 Nhà đầu tư trong nước

11 Chiêm Hóa 3x16 48 Nhà đầu tư trong nước
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TT Nhà	máy Tổ	máy Công	suất	
đặt (MW) Chủ	sở	hữu

12 Tà Cọ (Nậm Công 2) 30 30 Nhà đầu tư trong nước

13 Nậm Phàng 2x18 36 Nhà đầu tư trong nước

14 Nậm Chiến 1 2x100 200 Nhà đầu tư trong nước

15 Khe Bố 2x50 100 Nhà đầu tư trong nước

16 Hủa Na 2x90 180 PVN

17 Tà Thàng 2x30 60 Nhà đầu tư trong nước

18 Văn Chấn 3x19 57 Nhà đầu tư trong nước

19 Sesan 3A 2x54 108 Nhà đầu tư trong nước

20 Sông Côn 2 3x20+3 63 Nhà đầu tư trong nước

21 Srêpok 4 2x40 80 Nhà đầu tư trong nước

22 Krông H’năng 2x32 64 Nhà đầu tư trong nước

23 Hương Điền 3x27 81 Nhà đầu tư trong nước

24 Bắc Bình 2x16,5 33 Nhà đầu tư trong nước

25 Bình Điền 2x22 44 Nhà đầu tư trong nước

26 Za Hưng 2x15 30 Nhà đầu tư trong nước

27 Đăk Psi 4 3x10 30 Nhà đầu tư trong nước

28 Sê San 4A 3x21 63 Nhà đầu tư trong nước

29 Đăk r’tih 2x41+2x31 144 Nhà đầu tư trong nước

30 Đăk Mi 4 2x74+2x21 190 Nhà đầu tư trong nước

31 Sông Bung 5 2x28,5 57 Nhà đầu tư trong nước

32 Sông Bung 4A 2x24,5 49 Nhà đầu tư trong nước

33 Srêpok 4A  1x32 32 Nhà đầu tư trong nước

34 Cần Đơn 2x38,8 78 Nhà đầu tư trong nước

35 Srokphumieng 2x25,5 51 Nhà đầu tư trong nước

36 Đa Dâng 2x17 34 Nhà đầu tư trong nước

37 Đam Bri 1x37,5 37,5 Nhà đầu tư trong nước

38 Xekaman 3 (Lào) 2x125 250 Nhà đầu tư trong nước

ii các nMTđ nhỏ (<30MW) 1.589

1 Các TĐN miền Bắc 820 Nhà đầu tư trong nước

2 Các TĐN miền Trung 657 Nhà đầu tư trong nước

3 Các TĐN miền Nam 112 Nhà đầu tư trong nước

iii nhiệt điện than 2.478

1 Na Dương 2x55 110 TKV

2 Cao Ngạn 2x57,5 115 TKV

3 Sơn Động 2x110 220 TKV

4 Cẩm Phả i 1x330 330 TKV

5 Cẩm Phả ii 1x330 330 TKV

6 Mạo Khê 2x220 440 TKV

7 Vũng áng 1 1x623 623 PVN

8 Formosa 2x155 310 Nhà đầu tư nước ngoài

iv nhiệt điện dầu 522

1 Amata 2x6,5 13 Nhà đầu tư nước ngoài

2 Hiệp Phước 3x125 375 Nhà đầu tư nước ngoài

3 Lọc dầu Dung Quất 104 104 Nhà đầu tư trong nước

4 NM Bauxit Nhôm 30 30 Nhà đầu tư trong nước

TT Nhà	máy Tổ	máy Công	suất	
đặt (MW) Chủ	sở	hữu

v Tua bin khí, nhiệt điện khí 4.316

1 Phú Mỹ 3 733 Nhà đầu tư nước ngoài

2 Phú Mỹ 2.2 733 Nhà đầu tư nước ngoài

3 Cà Mau 1 771 PVN

4 Cà Mau 2 771 PVN

5 Nhơn Trạch 1 465 PVN

6 Nhơn Trạch 2 750 PVN

7 Vedan 72 Nhà đầu tư nước ngoài

8 Đạm Phú Mỹ 21 Nhà đầu tư nước ngoài

vi Điện	gió	và	nguồn	khác 133

1 Tuy Phong 20x1,5 30 Nhà đầu tư trong nước

2 Phú Quí 3x2 6 Nhà đầu tư trong nước

3 Bạc Liêu 10x1,6 16 Nhà đầu tư trong nước

4 Mía đường Gia Lai 12 12 Nhà đầu tư trong nước

5 Mía đường Ayun Pa 19,5 19,5 Nhà đầu tư trong nước

6 Bã mía Ninh Hòa 8,3 8,3 Nhà đầu tư trong nước

7 Bã mía Cam ranh 11,2 11,2 Nhà đầu tư trong nước

8 Đường Sóc Trăng 6 6 Nhà đầu tư trong nước

9 Bourbon 2x12 24 Nhà đầu tư nước ngoài

30 Báo Cáo THườNG NiêN
A N N u A L  r E P o r T

2012 - 2013 31



các đơn vỊ Thuộc Tổng công Ty pháT điện 1

các đơn vị hạch toán phụ thuộc
- Công ty Thủy điện Đại Ninh
- Công ty Thủy điện Bản Vẽ
- Công ty Thủy điện Sông Tranh
- Công ty Thủy điện Đồng Nai
- Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2
- Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3
- Ban Quản lý Dự án Thủy điện 2
- Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3
- Ban Quản lý Dự án Thủy điện 6

Công	ty	con	do	Công	ty	mẹ	nắm	giữ	trên	50%	vốn	điều	lệ	
-  Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Các	Công	ty	liên	kết
-  Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
-  Công ty cổ phần Phát triển Điện lực
-  Công ty cổ phần EVN Quốc tế 
-  Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Các	dự	án	đầu	tư/tham	gia	đầu	tư
- Thủy điện Đồng Nai 4
- Nhiệt điện Nghi Sơn i
- Nhiệt điện Duyên Hải i
- Nhiệt điện Duyên Hải iii
- Nhiệt điện Quảng Ninh ii
- Thủy điện A Lưới
- Thủy điện Khe Bố

nguồn điện

EVN PVN

EVNGENCO TKV

Cổ phần có phần vốn của
EVNGENCO

Nhà đầu tư trong nước

Nhà đầu tư nước ngoài

21,25%

23,49%
11,64%

5,05%

15,17%

7,45%

15,95%

cơ cấu nguồn điện ThEo chỦ Sở hữu năM 2013

Tổng công suất đặt: 30.597 MW

cơ cấu nguồn điện ThEo công SuấT đặT 
năM 2013 (MW)

Thủy điện 

Nhiệt điện than

Điện gió và nguồn khác

Tuabin khí chạy khí, 
dầu DO và nhiệt điện khí

Nhiệt điện dầu FO

23,07%

3,43%

24,29%

0,43%

48,78%

Chủ	sở	hữu
Công	

suất	đặt	
(MW)

Tỷ	lệ	(%)

EVN 6.502 21,25

EVNGENCo 7.187 23,49

Cổ phần có phần vốn của 
EVNGENCo 4.880 15,95

PVN 3.560 11,64

TKV 1.545 5,05

Nhà đầu tư trong nước 4.642 15,17

Nhà đầu tư nước ngoài 2.281 7,45

Tổng 30.597 100

Loại	nguồn Công	suất	
đặt (MW) Tỷ	lệ	(%)

Thủy điện 14.925 48,78

Nhiệt điện than 7.058 23,07

Nhiệt điện dầu Fo 1.050 3,43

Tuabin khí chạy khí, dầu Do 
và nhiệt điện khí 7.431 24,29

Điện gió và nguồn khác 133 0,43

Tổng 30.597 100
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các đơn vị hạch toán phụ thuộc
-  Công ty Thủy điện Quảng Trị
-  Công ty Thủy điện An Khê – KaNak
-  Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2
-  Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 4
-  Ban Quản lý Dự án Thủy điện 7
- Ban Quản lý Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn

Các	công	ty	con
-  Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức
-  Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
-  Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
-  Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ
-  Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 
-  Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
-  Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

Các	dự	án	đầu	tư/tham	gia	đầu	tư
- Nhiệt điện Hải Phòng 2
- Thủy điện Sông Bung 2
- Thủy điện Trung Sơn
- Thủy điện Sông Bung 4
- Nhiệt điện Ô Môn 1 tổ máy 2, Ô Môn 3,4
- Thủy điện Thác Mơ mở rộng

các đơn vỊ Thuộc Tổng công Ty pháT điện 2 các đơn vỊ Thuộc Tổng công Ty pháT điện 3

nguồn điện

các đơn vị hạch toán phụ thuộc
-  Công ty Thủy điện Buôn Kuốp
-  Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát
-  Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân
-  Ban Quản lý Dự án Thủy điện 1
-  Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân
-  Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 1
-  Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình 

Các	công	ty	con	do	công	ty	mẹ	nắm	giữ	trên	50%	vốn	điều	lệ
-  Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà rịa
-  Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Các	công	ty	liên	kết	do	công	ty	mẹ	nắm	giữ	dưới	50%	vốn	điều	lệ
-  Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
-  Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
-  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A 
-  Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
-  Công ty cổ phần Điện Việt – Lào
-  Công ty TNHH Dịch vụ năng lượng ALSToM PMTP

Các	dự	án	đầu	tư/tham	gia	đầu	tư
- Thủy điện Huội Quảng
- Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
-  Nhiệt điện Mông Dương 1
- Nhiệt điện Thái Bình
- Nhiệt điện Vĩnh Tân ii
- Thủy điện Thượng Kon Tum
- Thủy điện Sêkaman 3
- Thủy điện Sêkaman 1
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lƯới điện TruyỀn Tải
và phân phối

lƯới điện TruyỀn Tải và phân phối

Năm 2013, hệ thống lưới điện truyền tải 220/500 kV đã phát triển đến 61/63 
tỉnh, thành phố, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời 
sống nhân dân. Khối lượng trạm biến áp 500 kV là 20 trạm, trạm biến áp 220 
kV là 75 trạm với tổng dung lượng máy biến áp 500 kV và 220 kV là 46.576 MVA 
và 17.366 km đường dây 220 - 500 kV. Sản lượng điện truyền tải năm 2013 đạt 
111,86 tỷ kWh, tăng 8% so với năm 2012, góp phần vào những thành công 
chung của EVN.

Hiện cả nước đã có 57 tỉnh, thành phố có trạm biến áp 500 kV và 220 kV. Các 
công nghệ đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm cao áp 220 
kV, trạm GiS 220 kV, tụ bù dọc 500 kV, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy 
tính và nhiều công nghệ truyền tải điện tiên tiến trên thế giới đã được áp 
dụng trên lưới điện truyền tải Việt Nam.
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khối lƯợng lƯới điện TruyỀn Tải và phân phối

1.	Khối	lượng	lưới	điện	truyền	tải	
(do	Tổng	công	ty	Truyền	tải	điện	quốc	gia	-	EVN	NPT	quản	lý)

500 kv 220 kv 110 kv

Chiều dài đường dây (km) 5.534 11.832 48

Tổng số máy biến áp (máy) 36 149 61

Dung lượng máy biến áp (MVA) 19.350 27.226 3.133

2.	Tổng	công	ty	Điện	lực	Miền	Bắc	(EVN	NPC)

110 kv Từ	35	kV	trở	xuống

Chiều dài đường dây (km) 6.852 168.055

Tổng số máy biến áp (máy) 302 36.474

Dung lượng MBA (MVA) 10.510 9.218

3.	Tổng	công	ty	Điện	lực	Miền	Trung	(EVN	CPC)

110 kv Từ	35	kV	trở	xuống

Chiều dài đường dây (km) 3.136 52.611

Tổng số máy biến áp (máy) 132 20.074

Dung lượng MBA (MVA) 3.766 4.347

4.	Tổng	công	ty	Điện	lực	Miền	Nam	(EVN	SPC)

110 kv Từ	35	kV	trở	xuống

Chiều dài đường dây (km) 4.106 134.863

Tổng số máy biến áp (máy) 238 174.171

Dung lượng MBA (MVA) 9.723 21.347

lƯới điện TruyỀn Tải và phân phối

5.	Tổng	công	ty	Điện	lực	TP.Hà	Nội	(EVN	HANOI)

110 kv Từ	35	kV	trở	xuống

Chiều dài đường dây (km) 698 30.995

Tổng số máy biến áp (máy) 66 9.349

Dung lượng MBA (MVA) 3.418 4.398

6.	Tổng	công	ty	Điện	lực	TP.Hồ	Chí	Minh	(EVN	HCMC)
 

220 kv 110 kv Từ	35	kV	trở	xuống

Chiều dài đường dây (km) 7 634 15.793

Tổng số máy biến áp (máy) 5 87 22.259

Dung lượng MBA (MVA) 1.250 4.871 4.206
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đáp ứng 
nhu cầu điện năng

đáp ứng nhu cầu điện năng

Từ cuối năm 2012 và đầu năm 2013, điều kiện thủy văn không thuận lợi, tình trạng 
khô hạn kéo dài ở miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt trong các tháng cao điểm 
mùa nắng nóng. Tuy nhiên, EVN vẫn đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh 
tế, xã hội của đất nước và phục vụ đời sống nhân dân, đồng thời còn cấp điện cho 
nước bạn Lào và Campuchia.

Năm 2013, điện sản xuất và mua đạt 127,73 tỷ kWh, tăng 8,38% so với năm 2012, 
trong đó điện do EVN sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch với sản lượng 56,354 
tỷ kWh. Điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 115,282 tỷ kWh, tăng 9,3% so với 
năm 2012. Đồng thời, EVN luôn tích cực thực hiện các mục tiêu công ích, đến cuối 
năm 2013, EVN đã đưa điện lưới quốc gia về tới 99,08% số xã, 97,62% số hộ dân 
nông thôn.

Năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiết kiệm được 2,79 tỷ kWh, tương đương 
2,5% điện thương phẩm, góp phần giảm tiêu hao điện năng trên một đơn vị GDP 
(hệ số đàn hồi điện/GDP năm 2013 là 1,69). 
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BIỂU ĐỒ: ĐIỆN SẢN XUẤT VÀ MUA NGOÀI (2012 – 2013)

điện Sản xuấT và MuA ngoài

đáp ứng nhu cầu điện năng

Sản lƯợng điện ThƯơng phẩM năM 2013

Tốc độ Tăng TrƯởng Sản lƯợng điện ThƯơng phẩM (2007 – 2013)

năm 2012 năm 2013

Tổng 117.854 127.730

Điện sản xuất EVN 54.160 56.354

Điện mua ngoài 63.694 71.376

đơn vị Điện	thương	phẩm	
năm 2013 (tỷ kWh)

Tăng	trưởng	so	với	
năm	2012	(%)

EVN NPC 33,578 11,54

EVN SPC 39,979 10,17

EVN CPC 10,954 6,61

EVN HANoi 11,283 6,56

EVN HCMC 17,651 5,54

05 TCTĐL 113,447 9,10

EVN bán trực tiếp 1,835 23,14

Toàn	Tập	đoàn 115,282 9,30

năm Tốc độ

2007 13,92%

2008 12,75%

2009 13,48%

2010 14,50%

2011 10,50%

2012 11,43%

2013 9,30%
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BIỂU ĐỒ: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM (2008 – 2013)
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Tỷ lệ Tổn ThấT điện năng (2007 – 2013)

TiếT kiệM điện 2012 – 2013

đáp ứng nhu cầu điện năng

năm 2012: Sản lượng điện tiết kiệm 
được 1,67 tỷ kWh, bằng 1,6% tổng sản 
lượng điện thương phẩm.

năm 2013: Sản lượng điện tiết kiệm 
được là 2,79 tỷ kWh, bằng 2,5% tổng sản 
lượng điện thương phẩm.

năm

Số 
khách 
hàng	
(triệu 
khách 
hàng)

Tốc độ 
tăng	

trưởng	
khách 
hàng	
(%)

2007 10,556

2008 11,876 12,5

2009 15,780 32,9

2010 17,476 10,7

2011 18,733 7,2

2012 19,846 5,9

2013 20,899   5,3

năm Tỷ lệ

2007 10,56

2008 9,21

2009 9,57

2010 10,15

2011 9,23

2012 8,85

2013 8,87

năm xã

hộ 
dân 
nông	
thôn

2007 97,0% 92,7%

2008 97,8% 94,5%

2009 97,90% 95,04%

2010 98,63% 95,97%

2011 98,72% 96,65%

2012 99,36% 97,19%

2013 99,57% 97,85%

năm  
Sản	lượng	
tiết kiệm 
(tỷ kWh)

Tỷ	lệ	%	so	với	
điện	thương	

phẩm

2012 1,67 1,6%

2013 2,79 2,5%
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BIỂU ĐỒ: TỶ LỆ ĐIỆN KHÍ HÓA NÔNG THÔN (2007 – 2012)
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Đầu tư – xây dựng

năm 2013 được đánh giá là một năm thành công trong công tác đầu tư xây dựng của 
tập đoàn Điện lực Việt nam. Mặc dù nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, chưa 
vượt qua được suy thoái, tập đoàn Điện lực Việt nam vẫn hoàn thành khối lượng đầu 
tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện lớn hơn nhiều so với năm 2012. 

các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách đảm bảo được tiến độ yêu cầu, tăng 
cường năng lực cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. tổng giá trị thực hiện 
đầu tư xây dựng đạt 104.791 tỷ đồng, tăng 46,68% so với năm 2012 và bằng khoảng 
9,6% tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2013. giá trị đầu tư thuần thực hiện 
đạt 80.994 tỷ đồng, trong đó các dự án nguồn điện đạt 51.685 tỷ đồng, các dự án lưới 
điện đạt 28.868 tỷ đồng. 

Với việc thực hiện đầu tư theo kế hoạch hằng năm và trung hạn (giai đoạn 2011 – 
2015), tập đoàn và các tổng công ty đã điều chỉnh cơ cấu và phân bổ hợp lý vốn đầu 
tư, tập trung vốn cho các công trình dự án quan trọng, cấp thiết. các dự án thi công 

Đầu tư – xây dựng
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CáC Công trình Đầu tư năm 2013

CáC dự án nguỒn ĐIỆn ĐAng trIỂn KhAI Đầu tư

tt danh mục Địa điểm xây dựng Quy mô (mW)

I Công trình phát điện năm 2013   

1 nMtĐ Bản chát lai châu 2x110

2 nMnĐ nghi Sơn 1 thanh hóa 2x300

3 nMnĐ hải phòng 2 - tM1 hải phòng 1x300

4 nMnĐ Quảng ninh 2 - tM2 Quảng ninh 1x300

II Công trình khởi công mới   

1 cảng biển ttĐl Duyên hải trà Vinh  

III Các dự án đang xây dựng   

1 tĐ lai châu lai châu 3x400

2 nĐ Duyên hải 1 trà Vinh 2x600

3 nĐ Duyên hải 3 trà Vinh 2x600

4 nĐ Ô Môn 1- tM 2 cần thơ 1x330

5 tĐ Sông Bung 2 Quảng nam 2x50

6 tĐ Sông Bung 4 Quảng nam 2x78

7 tĐ trung Sơn thanh hóa 4x65

8 nĐ hải phòng 2 - tM 2 hải phòng 300

9 nĐ Vĩnh tân 2 Bình thuận 2x600

10 nĐ Mông Dương 1 Quảng ninh 2x500

11 tĐ huội Quảng Sơn la 2x260

IV Công trình chuẩn bị đầu tư   

1 Đhn ninh thuận 1 ninh thuận 2x1000

2 Đhn ninh thuận 2 ninh thuận 2x1000

3 nĐ thái Bình thái Bình 2x300

4 nĐ Vĩnh tân 4 Bình thuận 2x600

5 tĐ tích năng Bắc ái  4x300

6 tĐ tích năng Mộc châu  3x300

7 tĐ tích năng Đơn Dương  4x300

8 nĐ Duyên hải 3 mở rộng trà Vinh 1x600

9 tĐ Đa nhim Mr lâm Đồng 80

10 nĐ Ô Môn iii cần thơ 750

11 nĐ Ô Môn iV cần thơ 750

12 tĐ thác Mơ Mr Bình phước 75

Đầu tư – xây dựng

đảm bảo thiết kế và chất lượng, được nghiệm thu theo đúng các quy định để đưa vào 
khai thác kịp thời, phát huy hiệu quả đầu tư.

trong công tác thu xếp vốn, lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị đã tập trung chỉ đạo với 
nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn như: chủ động làm việc với các ngân hàng thương 
mại lớn để phối hợp lập kế hoạch vay vốn và giải ngân theo từng dự án; xây dựng danh 
mục các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm cấp bách trình thủ tướng chính phủ phê 
duyệt để được áp dụng cơ chế đặc biệt đối với việc vay vốn cho các dự án; vận động và 
thuyết phục các ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục cho vay 
và tài trợ; chuẩn bị tốt các hồ sơ vay vốn và đáp ứng nhanh gọn các thủ tục và yêu cầu 
của phía cho vay... 

Kết quả trong năm 2013, eVn và các đơn vị đã ký được hợp đồng vay khoảng 58.000 tỷ 
đồng. tổng nguồn vốn nước ngoài đã ký kết đạt 1,17 tỷ uSD (vốn oDA và vốn vay ưu đãi 
của các tổ chức tài chính quốc tế đa phương và song phương). toàn bộ các dự án nguồn 
và lưới điện trọng điểm đã được thu xếp đủ vốn, đảm bảo cho việc triển khai và đưa vào 
vận hành theo đúng tiến độ.

tổng hợp thựC hIỆn Vốn Đầu tư xây dựng Cơ bản năm 2013: 

- toàn tập đoàn: 104.791 tỷ đồng (tăng 46,68% so với năm 2012), bằng khoảng 9,6% 
tổng số vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2013. 
- trả nợ gốc và lãi vay: 23.239 tỷ đồng.
- Đầu tư thuần: 80.994 tỷ đồng.

+ Khối nguồn điện: 51.685 tỷ đồng.
+ Khối lưới điện: 28.868 tỷ đồng.
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CáC dự án LưỚI ĐIỆn ĐAng trIỂn KhAI Đầu tư

tt dAnh mỤC Địa điểm xây dựng
Quy mô

Chiều dài (km) Công suất (mVA)

I Công trình đóng điện    

1 trạm 500kV Ô Môn (máy 2) (Sơ đồ đầy đủ) cần thơ   

2 trạm 500kV Sông Mây   Đồng nai 2x12+2x11 600 + 250

3 lắp đặt kháng bù ngang trên lưới điện 500 kV   128

4 thay MBA 500kV (At1, At2) trạm phú lâm tp. hcM  2x450 → 2x900

5 ĐD 500kV phú Mỹ - Sông Mây BrVt - Đồng nai 2x66  

6 ĐD 500kV Sông Mây–tân Định Đồng nai - Bình Dương 2x41  

7 nâng dung lượng tụ bù ĐD 500 kV pleiku - 
phú lâm

Đắc lắc, lâm Đồng, tp 
hcM

2000A
 

8 ĐD 500kV Vĩnh tân - Sông Mây (giai đoạn 1) Bình thuận - Đồng nai 2x88,43  

9 nâng dung lượng tụ bù dọc ĐD 500 kV Đà 
nẵng  - hà tĩnh Đà nẵng 2000A

 

10 trạm 500 kV Vĩnh tân Bình thuận  2x600

11 Máy 2 tBA 500 kV Quảng ninh (giai đoạn2) Quảng ninh   

12 nâng dung lượng tụ bù dọc ĐD 500 kV nho 
Quan - hà tĩnh hà tĩnh 1000A & 2000A

II Công trình khởi công mới    

1 trạm 500 kV Sông Mây (Máy 2) & các ngăn lộ 
500 đấu nối Đồng nai  600+250

2 nâng dung lượng tụ bù dọc đường dây 
500kV nho Quan - hà tĩnh hà tĩnh  

 

3 tBA 500/220 kV ttĐl Duyên hải trà Vinh  450

4 Đường dây 500/220 kV Bắc ninh 2 - phố nối Bắc ninh, hưng Yên 1,939+2x1,046
+3x24,032+4x3,11

5 trạm biến áp 500 kV thạnh Mỹ & nhánh rẽ (giai 
đoạn2) Quảng nam 2x8,94 2x450

6 ĐZ 500kV Vũng áng - rẽ hà tĩnh - Đà nẵng 
(mạch 1) hà tĩnh 2x17,02  

7 Đường dây 500 kV Sơn la - lai châu và mở 
rộng trạm 500 kV Sơn la

Sơn la, Điện Biên, lai 
châu 2x158,5  

8 trạm 500 kV Mỹ tho  tiền giang 2x1,55+2x0,34+4x
1,88+2x0,314 900

III Công trình chuyển tiếp    

1 trạm cầu Bông (hóc Môn) & đấu nối tp hcM  900+250

2 ĐD 500 kV Quảng ninh - Mông Dương Quảng ninh 2x25  

3 ĐD Quảng ninh-hiệp hòa Quảng ninh, hải 
Dương, Bắc giang 2x139,1  

4 ĐD pleiku-Mỹ phước-cầu Bông
gia lai, Đăk lăk, Đăk 
nông, Bình Dương, 

Bình phước, tp hcM
2x437  

5 ĐD phú lâm - Ô Môn (đoạn long An - phú lâm)  tp hcM- long An 1&3x33,5  

6 ĐD  Vĩnh tân - Sông Mây (giai đoạn 2) Bình thuận - Đồng nai 2x237,53  

tt dAnh mỤC Địa điểm xây dựng
Quy mô

Chiều dài (km) Công suất (mVA)

IV Công trình chuẩn bị đầu tư    

1 trạm biến áp 500 kV Đông Anh hà nội 2x1,675 900

2 trạm biến áp 500 kV tây hà nội hà nội  900

3 Mở rộng trạm Dốc Sỏi (Máy 2) Q.ngãi   

4 trạm tân uyên (thủ Đức Bắc) tp. hcM  2x900+3x250

5 Đường dây 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt 
điện thăng long Quảng ninh 2x4,039  

6 ĐD nMĐ long phú (Sóc trăng) - Ô Môn  Sóc trăng - cần thơ 2x85,2  

7 ĐD ttĐl Duyên hải (trà Vinh) - Mỹ tho trà Vinh - tiền giang 2x112,94  

8 ĐD Vĩnh tân - rẽ Sông Mây - rẽ tân uyên Bình thuận - Đồng nai 2x243  

9 ĐD Sông Mây - tân uyên (thủ Đức Bắc) Đồng nai - tp hcM 2&4x23,33  

10 trạm Việt trì và đấu nối phú thọ 1x2 450

11 trạm Mỹ phước và đấu nối 220 kV-110 kV 
sau trạm Đồng nai  2x450

12 Mở rộng ngăn lộ tại trạm 500 kV Quảng 
ninh và trạm 500kV hiệp hòa Quảng ninh, Bắc giang 1x0,246 Mr nl

13 trạm biến áp 500 kV pleiku 2 gia lai   

14 trạm biến áp 500 kV Bình Dương 1 Bình Dương   

15 trạm biến áp 500 kV thốt nốt cần thơ  600 + 900

16 trạm biến áp 500 kV Đức hòa long An  2 x 900

17 trạm biến áp 500 kV củ chi tp. hcM   

18 nâng công suất máy biến áp 500kV trạm 
500kV thường tín thường tín  450 → 900

19 Đường dây 500/220 kV hiệp hoà - Đông Anh 
- Bắc ninh 2

Bắc giang, hà nội, Bắc 
ninh 1x42,3+2x1,7+2x4,0

20 ĐD 500 kV nho Quan - thường tín (mạch 2) hà nội, ninh Bình 1x75  

21 ĐD 500 kV tây hà nội - thường tín hà nội 2x24  

22 ĐD 500 kV Vân phong - Vĩnh tân nha trang   

23 ĐD 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện nghi 
Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia thanh hóa   

24 ĐD Ô Môn - thốt nốt cần thơ   

25 ĐD thốt nốt - Đức hòa cần thơ - long An   

26 ĐD 500 kV Mỹ tho - Đức hoà tiền giang - long An   

27 ĐD 500 kV Sông hậu - Mỹ tho tiền giang   

28 ĐD 500 kV Mỹ phước - Đức hòa Bình Dương - long An   

29 ĐD Kiên lương - củ chi Kiên giang - tp. hcM   

30 ĐD Kiên lương - thốt nốt rạch giá - cần thơ   

Đầu tư – xây dựng



52 Báo cáo thường niên
A n n u A l  r e p o r t

2012 - 2013 53

thị trường ĐIỆn

thị trường ĐIỆn 

thị trường điện tại Việt nam được xây dựng nhằm mục đích từng bước chuyển 
ngành Điện theo cơ chế thị trường, tăng tính minh bạch, tính cạnh tranh, trong khi 
vẫn đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành Điện nhằm đáp ứng nhu cầu cung 
cấp điện cho nền kinh tế và đời sống chính trị - xã hội của đất nước. 

ngày 08/11/2013, thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 63/2013/QĐ-ttg 
quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành Điện để hình thành và phát triển 
các cấp độ thị trường điện lực tại Việt nam, thay thế cho Quyết định số 26/2006/
QĐ-ttg ngày 26 tháng 01 năm 2006. theo đó, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh 
hoàn chỉnh sẽ được vận hành từ sau năm 2023. 

hiện nay, thị trường điện nước ta đang ở cấp độ 1 – thị trường phát điện cạnh tranh. 
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Sau hơn 1 năm chính thức vận hành (từ ngày 1/7/2012), thị trường phát điện cạnh 
tranh Việt nam (gọi tắt là VcgM) đã và đang dần đi vào ổn định, bước đầu đạt được 
những thành công. Số lượng các nhà máy phát điện tham gia chào giá trực tiếp trên 
thị trường không ngừng gia tăng; các đơn vị đã tối ưu hóa được lợi nhuận thông 
qua các chiến lược chào giá hợp lý trên thị trường, góp phần tạo môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, bình đẳng. 

những kết quả đã đạt được chính là nền tảng quan trọng cho sự hình thành và phát 
triển một thị trường điện hoàn chỉnh tại Việt nam từ sau năm 2023 theo như lộ trình 
mà chính phủ đã đề ra. 

Với các nhiệm vụ được Bộ công thương giao về chuẩn bị nguồn nhân lực, hạ tầng 
công nghệ thông tin và vận hành thị trường điện, eVn đã và đang nỗ lực triển khai 
đồng bộ, hiệu quả và đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu.

Về cơ bản thị trường điện (ttĐ) đã được vận hành theo đúng các quy định do Bộ 
công thương ban hành. hệ thống công nghệ thông tin đã được đầu tư đồng bộ, 
đảm bảo phục vụ VcgM vận hành ổn định. các hoạt động của thị trường điện đã 
đi vào nề nếp theo đúng thời gian biểu được quy định. trong mọi điều kiện, VcgM 
đảm bảo vận hành ttĐ liên tục, không phải can thiệp dừng ttĐ ngay cả trong thời 
gian cắt khí pM3, tình hình nước về các hồ thủy điện không khả quan hoặc giá 
nhiên liệu than có biến động lớn... 

Đối với các nhiệm vụ do chính phủ và Bộ công thương giao, eVn đã thực hiện tốt. Đó là: 
Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ ttĐ; Xây dựng hệ thống các văn 
bản pháp lý phục vụ ttĐ; Vận hành VcgM và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ttĐ. 

Sau hơn 1 năm chính thức vận hành, hoạt động của VcgM đã đi vào nề nếp và từng 
bước chuyên nghiệp hóa. trong đó, đội ngũ tham gia vận hành, quản lý vận hành 
hệ thống công nghệ thông tin phục vụ ttĐ, thanh toán trên ttĐ của eVn đã từng 
bước trưởng thành, sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ phức tạp hơn.

CÔNG SUẤT VÀ THỊ PHẦN CÁC LOẠI HÌNH NMĐ TRONG TTĐ 2013

Thủy điện 
chưa tham gia TTĐ
3.634MW (11,9%)

Nhiệt điện than 
không tham gia TTĐ
3.522 MW (11,6%)

Tuabin khí không tham gia TTĐ
3.410 MW (11,2%)

Nhiệt điện dầu
1.175,5 MW (3,9%)

Thủy điện đa mục tiêu
6.761 MW (22,2%)

Các Nhà máy điện 
tham gia TTĐ
11.929 MW (39,2%)

Công SuẤt VÀ thị phần CáC LOẠI hình nmĐ trOng ttĐ 2013

tính đến 31/12/2013, tổng công suất đặt của toàn bộ hệ thống là 30.597 MW bao 
gồm 97 nhà máy điện và các nhà máy thủy điện nhỏ. tổng công suất và thị phần 
các loại hình nhà máy điện trong trung tâm điện (không kể các nhà máy thủy điện 
nhỏ) như sau:

- 48 nhà máy điện do 35 đơn vị đại diện trực tiếp chào giá trên VcgM có tổng công 
suất đặt là 11.929 MW chiếm 39,2% tổng công suất đặt toàn hệ thống. Việc huy 
động các nhà máy điện phụ thuộc vào việc chào giá của các nhà máy điện này và 
nhu cầu phụ tải của hệ thống trên trung tâm điện. 

- 49 nhà máy điện (không kể các nhà máy thủy điện nhỏ) không trực tiếp chào giá 
trên trung tâm điện do trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia huy động có 
tổng công suất đặt gần 18.502,5 MW, chiếm 60,8% tổng công suất đặt toàn hệ 
thống do chưa hoàn thành hạ tầng cntt phục vụ trung tâm điện, chưa đăng ký 
hoặc không được tham gia trung tâm điện theo quy định.

CáC Đơn Vị thAm gIA ttĐ năm 2012 - 2013 

thị trường ĐIỆn 
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dAnh SáCh CáC nhÀ máy thAm gIA trựC tIếp trên thị trường phát ĐIỆn 
CẠnh trAnh (tính Đến CuốI tháng 12 năm 2013)

1 nĐ phả lại 1

2 nĐ phả lại 2

3 nĐ uông Bí 1

4 nĐ ninh Bình

5 nĐ phú Mỹ 1

6 nĐ phú Mỹ 2.1

7 nĐ phú Mỹ 4

8 nĐ hải phòng

9 nĐ Quảng ninh

10 nĐ cao ngạn

11 nĐ na Dương

12 nĐ nhơn trạch 1

13 nĐ nhơn trạch 2

14 nĐ cẩm phả

15 nĐ Sơn Động

16 tĐ thác Bà 

17 tĐ Vĩnh Sơn

18 tĐ Sông hinh

19 tĐ thác Mơ

20 tĐ Đa nhim

21 tĐ hàm thuận 

22 tĐ Đa Mi

23 tĐ Quảng trị

24 tĐ Đại ninh

25 tĐ A Vương

26 tĐ Bình Điền

27 tĐ Sông côn 2

28 tĐ Buôn Kuôp

29 tĐ Sông Ba hạ

30 tĐ Buôn tua Sra

31 tĐ Serepok 3

32 tĐ Bản Vẽ

33 tĐ Bắc Bình

34 tĐ Krông hnăng

35 tĐ Sêrêpok 4

36 tĐ hương Điền

37 tĐ Đa Dâng 2

38 tĐ Srok phú Miềng

39 tĐ cửa Đạt

40 tĐ A lưới

41 tĐ Đăk Mi 4

42 tĐ Đăk r'tih

43 tĐ Đồng nai 3

44 tĐ Đồng nai 4

45 tĐ hủa na

46 tĐ nho Quế 3

47 tĐ An Khê - Kanăk

48 tĐ Bá thước 2

•	 Từ	nay	đến	hết	năm	2014:	
  tiếp tục thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh.
•	 Từ	năm	2015	đến	năm	2016:
   thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm.
•	 Từ	năm	2017	đến	năm	2021:	
  thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh.
•	 Từ	năm	2021	đến	năm	2023:	
  thực hiện thị trường bán lẻ cạnh tranh thí điểm.
•	 Từ	năm	sau	năm	2023:	
 thực hiện thị trường bán lẻ cạnh tranh hoàn chỉnh.

CáC CẤp Độ phát trIỂn thị trường ĐIỆn VIỆt nAm

Nguồn: Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các 
điều kiện và cơ cấu ngành Điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực 
tại Việt Nam.

thị trường ĐIỆn 
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Hợp tác quốc tế 

Hợp tác quốc tế

năm 2012 – 2013, hoạt động hợp tác quốc tế của tập đoàn ngày càng mở rộng, đã 
đóng góp tích cực trong công tác thu xếp vốn cho các dự án điện, thông qua các 
tổ chức tài chính quốc tế đa phương và song phương. tính riêng trong năm 2013, 
nhiều hiệp định vay vốn oDA, vốn vay ưu đãi và vốn thương mại được cam kết và 
ký kết với tổng giá trị trên 1,7 tỷ uSD, trong đó giá trị ký kết đạt 1,17 tỷ uSD. cụ thể, 
nguồn vốn oDA, vốn vay ưu đãi đạt 381 triệu uSD; nguồn vốn vay tín dụng xuất 
khẩu từ các ngân hàng của trung Quốc như ngân hàng công thương trung Quốc 
(icBc), ngân hàng phát triển trung Quốc (cDB), ngân hàng trung Quốc (Bank of 
china)… và ngân hàng Xuất nhập khẩu hàn Quốc (KeXiM Bank) cung cấp tài chính 
cho Dự án cảng biển trung tâm Điện lực Duyên hải, thủy điện lai châu – gói thiết 
bị cơ điện và bổ sung tài chính cho Dự án nhiệt điện Mông Dương 1 đã ký kết đạt 
792 triệu uSD.

cũng trong thời gian qua, ngân hàng thế giới (WB), Bộ công thương và tập đoàn 
Điện lực Việt nam đã thường xuyên trao đổi, chuẩn bị các điều kiện chính sách để có 
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thể đàm phán chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành Điện giai 
đoạn 3 kịp thời bổ sung vốn đầu tư cho các dự án nguồn và lưới điện. 

hoạt động hợp tác quốc tế giữa eVn và ngân hàng tái thiết Đức (KfW) tiếp tục 
được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các thủ tục để ký kết 
hiệp định vay 120 triệu eur cho Dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp 
năng lượng điện, hiệp định vay 35 triệu eur cho Dự án Điện gió phú lạc 1. trong 
năm tài khóa 2013, nhiều dự án điện của eVn đã được bổ sung thêm nguồn vốn từ 
cơ quan hợp tác quốc tế nhật Bản(JicA) như: Dự án mở rộng nhà máy thủy điện 
Đa nhim (7,515 tỷ Yên); Dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 – tổ máy 2 (vay bổ sung 
6,221 tỷ Yên); Dự án nhà máy nhiệt điện thái Bình và đường dây truyền tải đã hoàn 
thành đàm phán khoản vay thứ hai với tổng giá trị là 36,392 tỷ Yên… Bên cạnh đó, 
nhật Bản cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển dự án ứng dụng 
công nghệ siêu siêu tới hạn (uSc).

các hoạt động, hợp tác song phương với liên bang nga, nhật Bản, hàn Quốc, 
trung Quốc… cũng được đẩy mạnh. tháng 12/2013, eVn đã ký kết Biên bản hợp 
tác chiến lược giữa eVn và tập đoàn lưới điện phương nam – trung Quốc. Bên 
cạnh đó, liên danh nhà thầu tư vấn e4-Kiep-ept của liên bang nga đã hoàn thiện 
hồ sơ phê duyệt địa điểm và báo cáo đầu tư Dự án nhà máy Điện hạt nhân ninh 
thuận 1 để trình hội đồng thẩm định và tiến hành các thủ tục phê duyệt. Mối quan 
hệ hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực Đông nam á về lĩnh vực năng 
lượng tiếp tục được eVn duy trì.

có thể khẳng định rằng, các hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn 2012 – 2013 đã 
đóng góp tích cực trong công tác thu xếp vốn cho các dự án điện, trao đổi kinh 
nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động và hội nhập quốc tế.

tổng Hợp nguồn vốn vay đa pHương đã ký kết 
(tínH đến Hết ngày 31/12/2013)

WB 3.237,77 triệu uSD*

aDB 2.090,83 triệu uSD

(* Bao gồm dự án RE II do Bộ Công Thương thực hiện) 

tổng Hợp nguồn vốn vay song pHương đã ký kết 
(tínH đến Hết ngày 31/12/2013)

JIca 461.302 triệu Yên

kfW
275 triệu eur
13 triệu DM

aFD 640,612 triệu uSD

tổng Hợp nguồn vốn vay song pHương kHác đã ký kết 
(tínH đến Hết ngày 31/12/2013)

châu Âu
Bỉ

186 triệu BeF
20 triệu eur

phần lan
20,5 triệu uSD
6,5 triệu eur

châu á
trung Quốc 5.102,465 triệu uSD

hàn Quốc 1.360 triệu uSD

Hợp tác quốc tế 
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Bảo vệ môI trường và pHát trIển Bền vững

công tác bảo vệ môi trường (BVMt) không chỉ được chú trọng trong quá trình xây 
dựng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, mà còn được eVn đặc biệt quan tâm trong 
quá trình quản lý, vận hành các nhà máy điện, trong hoạt động của các đơn vị truyền 
tải, phân phối điện.

hàng trăm công trình đường dây và trạm biến áp đã được rà soát lại để hoàn tất 
những thủ tục, hồ sơ môi trường. tất cả các đơn vị quản lý đường dây và trạm biến 
áp đã triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất thải nguy hại (đăng ký, lưu giữ, 
thanh lý, vận chuyển). công tác thanh lý chất thải nguy hại đã thực hiện đúng yêu 
cầu của pháp luật. 

các đơn vị thuộc eVn đều quyết tâm thực hiện tốt luật Bảo vệ môi trường, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất 
thải nguy hại nói riêng trong toàn eVn. Mỗi năm, các cán bộ của eVn đều tiến hành 
rà soát, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác BVMt tại các đơn vị. eVn và các đơn 
vị cũng có nhiều hoạt động phối hợp cùng cục cảnh sát phòng chống tội phạm về 
môi trường trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng quan tâm đẩy mạnh hoạt động đào tạo nâng cao nhận 
thức, phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác BVMt. ngoài các lớp 

do eVn chủ trì, các tổng công ty điện lực, tổng công ty truyền tải điện Quốc gia, 
các tổng công ty phát điện (eVn genco) đều tổ chức những lớp tập huấn riêng. 
tham gia giảng dạy tại các lớp tập huấn là các cán bộ quản lý từ Bộ tài nguyên 
và Môi trường, cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường…

năm 2012 – 2013, Dự án “Quản lý polyclobiphenyl - pcB tại Việt nam” do eVn 
phối hợp với Bộ tài nguyên & Môi trường, Bộ công thương đã đạt được những 
kết quả khả quan ban đầu. các đơn vị thuộc eVn đã được chuẩn bị để tham gia 
lấy mẫu dầu cách điện trong các thiết bị nhằm khoanh vùng, đánh dấu những 
thiết bị có chứa pcB, chuẩn bị cho việc thực hiện cam kết của Việt nam đối với 
công ước quốc tế Stockholm về các chất hữu cơ khó phân hủy. Sự tham gia của 
eVn vào Dự án Quản lý pcB tại Việt nam thể hiện rõ sự kết hợp chặt chẽ giữa 
doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác BVMt. 

thời gian tới, trước những nhu cầu phát triển mạnh của tập đoàn, công tác 
BVMt càng cần được quan tâm và thực hiện hơn bao giờ hết. lãnh đạo và các 
cán bộ của toàn thể tập đoàn luôn ý thức tầm quan trọng của việc BVMt trong 
quá trình phát triển của doanh nghiệp để đảm bảo sự phát triển được bền vững 
của đất nước nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.

Bảo vệ môI trường và pHát trIển Bền vững



64 Báo cáo thường niên
A n n u A l  r e p o r t

2012 - 2013 65

đào tạo và pHát trIển nguồn nHÂn lực

đào tạo và pHát trIển nguồn nHÂn lực

Mục tiêu của eVn là đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất tốt, có năng lực, được 
trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản 
xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. 

trong 2 năm qua, nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn được triển khai như: Quản 
lý dịch vụ khách hàng, Quản trị tài chính (kiểm soát chi phí), Đào tạo kiểm soát viên, 
Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc, Đánh giá nhu cầu đào tạo, Quản lý 
công nghệ và quản lý vật tư,… năm 2013, eVn cũng bắt đầu xây dựng các chương 
trình đào tạo cán bộ quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao kế cận các 
vị trí quản lý trong eVn.

Bên cạnh các chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trong nước và nước ngoài, năm 
2013, eVn đã tổ chức 4 lớp đào tạo các chuyên gia kỹ thuật về lĩnh vực tính toán ổn 
định hệ thống điện và tính toán điện áp quá độ phục hồi. Với sự đầu tư chiều sâu 
vào nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, lãnh đạo tập đoàn kỳ vọng thế hệ 
cán bộ mới sẽ nắm bắt và giải quyết được những vấn đề kỹ thuật phức tạp, nghiên 
cứu, đề xuất cải tiến hiệu quả hoạt động sản xuất trong từng lĩnh vực.

Về công tác đào tạo tại các trường ngành Điện, eVn đang tiến hành nghiên cứu, xây 
dựng Đề án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo của eVn đáp ứng yêu cầu nghị 
quyết 40/nQ-cp ngày 09/8/2012 của chính phủ về việc đổi mới cơ chế hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ 
sự nghiệp công. 

năm 2013, tổng số lượng tuyển sinh tại 4 trường là 9.260 học sinh/sinh viên với 
tổng quy mô đào tạo lên 28.900 học sinh/sinh viên, đào tạo 5 chuyên ngành thạc 
sĩ, 13 chuyên ngành đại học, 13 chuyên ngành cao đẳng/cao đẳng nghề, 10 chuyên 
ngành trung cấp/trung cấp nghề. 

Về đào tạo nguồn nhân lực cho các nhà máy Điện hạt nhân ninh thuận, nhiều 
chương trình đào tạo, hội thảo về các nội dung liên quan đến quản lý và xây dựng 
dự án điện hạt nhân phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước đã được tổ chức. 
Đối với nhà máy Điện hạt nhân ninh thuận 1, đã có 157 sinh viên được Bộ giáo dục 
và Đào tạo cử đi học các chuyên ngành về điện hạt nhân tại liên Bang nga. các 
sinh viên này cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ về làm việc lâu dài cho eVn. Đối với nhà 
máy Điện hạt nhân ninh thuận 2, sau khi cử 15 cán bộ đầu tiên đi đào tạo cán bộ 
nòng cốt 02 năm tại nhật Bản từ tháng 9/2012, trong năm 2013, eVn tiếp tục lựa 
chọn và cử 9 cán bộ tham gia chương trình đào tạo này.

có thể nói, qua từng năm, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành 
Điện ngày càng được quan tâm và thực hiện bài bản, hiệu quả hơn, thể hiện sự 
phát triển bền vững và lâu dài của eVn.
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từ các năm 2008, 2009, việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và nâng tầm thương 
hiệu eVn được nhấn mạnh là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. tài 
liệu Văn hóa eVn đã được ban hành trong năm 2009 với ba phần: hệ giá trị cốt 
lõi; chuẩn mực đạo đức; thực thi văn hóa. tài liệu Văn hóa eVn đã cô đúc những 
nội dung gắn liền với thực tiễn, giản dị, gần gũi với người lao động, tạo nên nét 
đẹp riêng biệt của những người làm điện, thắp sáng niềm tin trong xã hội đối với 
ngành Điện. 

năm 2013 đánh dấu 3 năm các đơn vị trong toàn tập đoàn triển khai thực thi tài 
liệu Văn hóa eVn. Đặc biệt, trong năm 2013, cùng với chủ đề “năm kinh doanh và 
Dịch vụ khách hàng”, Văn hóa eVn càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây 
dựng hình ảnh tốt đẹp của người làm điện.

Bên cạnh việc đổi mới, nâng cấp không gian giao dịch giữa ngành Điện và khách 
hàng thì Văn hóa eVn thể hiện trực tiếp qua ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề 
nghiệp, văn hóa ứng xử, phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ 
cán bộ, nhân viên giao dịch khách hàng, tạo ra bước đột phá trong Dịch vụ khách 
hàng ở các đơn vị Điện lực.

một số kết quả “năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng 2013”:

• 841/858 phòng giao dịch khách hàng tại các công ty điện lực/điện 
lực quận, huyện đã hoàn thành chỉnh trang, củng cố theo tiêu chí 
của eVn.

•  Hơn 2.400 lượt cán bộ làm công tác dịch vụ khách hàng đã tham gia các 
lớp đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng giao tiếp khách hàng.

•  Trên 10 triệu lượt tin nhắn SMS cung cấp thông tin các dịch vụ về điện 
cho khách hàng trên toàn quốc.

•  Hơn 1,8 triệu cuộc gọi là tổng số lượt khách hàng đã gọi đến Trung 
tâm chăm sóc khách hàng của eVn hcMc trong năm 2013 về các dịch 
vụ điện.

• Hiện ngành Điện đã áp dụng: Hệ thống phòng Giao dịch khách hàng từ 
các công ty điện lực, các điện lực, các tổ đội thuộc điện lực; trung tâm 
chăm sóc khách hàng thuộc tổng công ty điện lực, công ty điện lực; các 
website chuyên về chăm sóc khách hàng thuộc các tổng công ty điện 
lực; hệ thống chăm sóc khách hàng qua tin nhắn SMS của các tổng 
công ty/công ty điện lực.

văn Hóa “Evn - tHắp sáng nIềm tIn”

văn Hóa “Evn - tHắp sáng nIềm tIn”
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Evn “vì một cộng đồng pHát trIển”

các chương trình hỗ trợ cộng đồng là nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng của 
tập đoàn và các đơn vị trực thuộc, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của eVn trong 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thể hiện tinh thần trách 
nhiệm cao đối với cộng đồng. 

từ năm 1995 đến nay, tập đoàn đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào các quỹ tấm 
lòng vàng, quỹ xoá đói giảm nghèo, quỹ giúp trẻ em nghèo vượt khó, khắc phục hậu 
quả lũ lụt... và đang phụng dưỡng suốt đời gần 300 bà mẹ Việt nam Anh hùng. 

thực hiện nghị quyết số 30A/2008/nQ-cp về chương trình hỗ trợ giảm nghèo 
nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất nước thuộc 20 tỉnh, eVn đã 
tham gia hỗ trợ đầu tư 347 tỷ đồng đưa điện tới các hộ của 3 huyện nghèo: 
phong thổ, than uyên và tân uyên thuộc tỉnh lai châu, nâng tỷ lệ hộ có điện tại 
đây từ 40% lên gần 80%.

trong năm 2012 - 2013, eVn đã 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 tổ chức. chương trình đã 
tạo được tiếng vang và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng cũng như 
đông đảo khán giả truyền hình. 

năm 2013, eVn đã dành hơn 19 tỷ đồng thực hiện chăm lo đời sống cho công nhân, 
viên chức, lao động (cnVc-lĐ) trong tập đoàn. theo đó, tập đoàn Điện lực Việt nam 
và công đoàn Điện lực Việt nam đã trích nguồn quỹ xã hội khoảng 300 triệu đồng 
để xây dựng nhà ở tập thể cho các điểm trực vùng sâu, vùng núi, biên giới. hoàn 
thiện và trao tặng 49 mái ấm công đoàn, 28 nhà tình thương cho những trường hợp 
cnVc-lĐ có hoàn cảnh khó khăn.

tập đoàn và công đoàn Điện lực Việt nam cũng hỗ trợ, trợ cấp cho cnVc-lĐ của tập 
đoàn bị ảnh hưởng do lũ lụt sau cơn bão số 10, 11 ở miền trung và tại công ty thủy 
điện An Khê - Ka nak với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức điều dưỡng cho cncV-lĐ, khám sức khỏe định 
kỳ, khám chuyên sâu cho công nhân, lao động trèo cao, làm việc độc hại, thăm hỏi, 
hỗ trợ cho hơn 26 nghìn cnVc-lĐ bị ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số 
tiền khoảng 14,4 tỷ đồng. 

cũng trong năm 2013, trên 22 tỷ đồng từ nguồn quỹ xã hội của cBcnV tập đoàn 
Điện lực Việt nam đã kịp thời ủng hộ ngư dân, các hoạt động về biển đảo, ủng 
hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt, các quỹ xã hội, từ thiện tại trung ương và địa 
phương… góp phần nâng cao hình ảnh của eVn trong xã hội.

Evn “vì một cộng đồng pHát trIển”
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Báo cáo tàI cHínH Hợp nHẤt đã được kIểm toán

Báo cáo kết quả Hoạt động kInH DoanH Hợp nHẤt
(theo chuẩn mực kế toán việt nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

chỉ tiêu năm 2012 năm 2013

1. tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 149.003.829 177.850.281

2. các khoản giảm trừ 1.463 343

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 149.002.366 177.849.938

4. giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ 116.008.041 144.353.843

5. lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 32.994.325 33.496.095

6. Doanh thu hoạt động tài chính 5.590.551 9.108.599

7. chi phí hoạt động tài chính 21.269.205 21.804.525

8. chi phí bán hàng  3.160.538 3.735.847

9. chi phí quản lý doanh nghiệp 5.644.838 6.980.771

10. lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8.510.295 10.083.551

11. thu nhập khác 1.450.988 826.224

12. chi phí khác 531.943 823.796

13. lợi nhuận khác 919.045 2.428

14. lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết 123.397 283.910

15. tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  9.552.737 10.369.889

16. chi phí thuế tnDn hiện hành  584.323 1.009.159

17. chi phí thuế tnDn hoãn lại  271.235 (10.000)

18. lợi nhuận sau thuế 8.697.179 9.370.730

18.1 lợi ích của cổ đông thiểu số  606.177 870.642

18.2 lợi ích của cổ đông chi phối 8.091.002 8.500.088

Đơn vị tính: Triệu đồng

chỉ tiêu năm 2012 năm 2013

tài sản

a. tài sản ngắn hạn 78.500.000 87.994.881

i. tiền và các khoản tương đương tiền 29.647.666 36.770.569

ii. các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.680.107 8.851.521

iii. các khoản phải thu ngắn hạn 26.631.733 23.614.049

iV. hàng tồn kho 16.348.921 15.766.709

V. tài sản ngắn hạn khác 2.191.573 2.992.033

B. tài sản dài hạn 367.538.673 428.640.780

i. các khoản phải thu dài hạn 2.269.489 2.557.791

ii. tài sản cố định 357.442.190 417.269.844

iii. Bất động sản đầu tư 1.370 8.962

iV. các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6.430.409 6.744.768

V. tài sản dài hạn khác 1.395.215 2.059.415

tổng cộng tài sản 446.038.673 516.635.661

nguồn vốn

a. nợ phải trả 310.575.323 359.750.008

i. nợ ngắn hạn 79.808.371 101.612.928

ii. nợ dài hạn 230.766.952 258.137.080

B. vốn chủ sở hữu   128.786.323 149.928.090

i. Vốn chủ sở hữu 128.602.912 149.895.283

ii. nguồn kinh phí và quỹ khác 183.411 32.807

c. lợi ích của cổ đông thiểu số 6.677.027 6.957.563

tổng cộng nguồn vốn 446.038.673 516.635.661

Bảng cÂn đốI kế toán Hợp nHẤt toàn tẬp đoàn 
(theo chuẩn mực kế toán việt nam)
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Bản đồ Hệ tHống đIện
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DanH Bạ 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, 
tp hoà Bình, tỉnh hoà Bình 02182210343 021 8385 4155

2 công ty thuỷ điện ialy Số 727 phạm Văn Đồng - tp pleiku - tỉnh 
gia lai 0592222008 059 386 6470

3 công ty thuỷ điện trị An thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh cửu, tỉnh Đồng 
nai 0612217939 061386 1257

4 công ty thuỷ điện tuyên Quang 403 trường chinh, phường Ỷ la, thành phố 
tuyên Quang, tỉnh tuyên Quang

0273 980 929
0272 244 369 0273 98 0919

5 công ty phát triển thủy điện Sê San 114 lê Duẩn, tp pleiku, tỉnh gia lai 059 3514118 059 222 2369
059 387 7279

6 công ty thủy điện Sơn la
nhà D10, Khuất Duy tiến, thanh Xuân Bắc, 
hà nội
& 56 Đường lò Văn giá, phường chiềng lề, tp 
Sơn la, tỉnh Sơn la

022 2240030 04 3554 1371 
022 375 1106

7 Ban Quản lý Dự án thủy điện 4 114 Đường lê Duẩn, tp pleiku, tỉnh gia lai 059 2222565 059 387 4880

8 Ban Quản lý Dự án thủy điện 5 25 trường chinh, tp Buôn Ma thuột, tỉnh Đăk 
lăk 0500 3955584

9 Ban Quản lý Dự án nhà máy thủy điện 
Sơn la

nhà D10, Khuất Duy tiến, thanh Xuân Bắc, 
hà nội
& Đường lò Văn giá, tp Sơn la, tỉnh Sơn la

022 221130 04 3554 1371
022 385 966

10 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 - hà nội

068 2223 101
04 2243 0736

068 392 2991
04 3784 2781

11 công ty nhiệt điện nghi Sơn 1 Số 2 đường Duy tân, phường hưng phúc, tp 
Vinh, tỉnh nghệ An 038 2240 051 038 3523 299

khối dịch vụ ngành điện và dịch vụ khác

12 công ty Mua bán điện tầng 12 tháp A - tòa nhà eVn - 11 cửa Bắc - 
p. trúc Bạch - Q.Ba Đình - hà nội 04 2221 8219 04 2221 8214

13 trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc 
gia

tầng 11 tháp A - tòa nhà eVn - 11 cửa Bắc - 
p. trúc Bạch - Q. Ba Đình - hà nội 04 2220 1310 04 22201311

14 trung tâm thông tin Điện lực tầng 15 tháp A - tòa nhà eVn - 11 cửa Bắc - 
p. trúc Bạch - Q. Ba Đình - hà nội

04 8587 7519
04 2213 0208 04 37725192

15 trung tâm công nghệ thông tin ttầng 16 tháp A - tòa nhà eVn - 11 cửa Bắc - 
p. trúc Bạch - Q. Ba Đình - hà nội 04 2222 5210 04 22225211

16 Ban Quản lý Đầu tư và Kinh doanh tòa 
nhà eVn

tầng 4 tháp B - tòa nhà eVn - 11 cửa Bắc - 
p. trúc Bạch - Q. Ba Đình - hà nội 04 2213 1670 04 37162789

đơn vị sự nghiệp

17 trường Đại học Điện lực Số 235 đường hoàng Quốc Việt, từ liêm, 
hà nội 04 2218 5607 04 38362065

18 trường cao đẳng Điện lực thành phố 
hồ chí Minh 554 hà huy giáp, p thạnh lộc, Q12, tp hcM 08 38919013 08 38919049

19 trường cao đẳng Điện lực miền trung 04 nguyễn tất thành, hội An, Quảng nam 0510 221 2201 0510 3862198

20 trường cao đẳng nghề điện tân Dân, Sóc Sơn, hà nội 04 2217 5586 04 35811490

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 033 2131203 033 3854181

2 tổng công ty phát điện 2 Số 01 lê hồng phong, phường trà nóc, Quận Bình thuỷ, 
tp cần thơ 0710 2461507 0710 2227446 

0710 2227447

3 tổng công ty phát điện 3 thị trấn phú Mỹ, huyện tân thành, tỉnh Bà rịa - Vũng tàu 064 3876927 064 3876930

4 tổng công ty truyền tải điện Quốc gia Số 18 trần nguyên hãn, hoàn Kiếm, hà nội 04 22204444 04 22204445

5 tổng công ty Điện lực miền Bắc 20 trần nguyên hãn, hoàn Kiếm, hà nội 04 22100706 04 38244033

6 tổng công ty Điện lực miền trung 393 trưng nữ Vương, Quận hải châu, tp Đà nẵng 0511 2221028 0511 3625071

7 tổng công ty Điện lực miền nam 72 hai Bà trưng, p Bến nghé, Quận 1, tp hcM 08 38221605 08 39390138

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

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, tp Đà nẵng 0511 2218455 0511 3846224

11 công ty cổ phần cơ điện thủ Đức Km9 Xa lộ hà nội, p trường thọ, Q thủ Đức, tp hcM 0822144647 0838963159

12 công ty cổ phần cơ khí Điện lực 150 hà huy tập, Yên Viên, gia lâm, hà nội 0438271498 0438271731

13 tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - 
công ty cổ phần tổ 26 thị trấn Đông Anh, hà nội 0438833779 04 3883311

14 công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
điện 1

Km 9 + 200, đường nguyễn trãi, Quận thanh Xuân, hà 
nội 0438544140 0438541208

15 công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
điện 2 32 ngô thời nhậm, p7, Q3, tp hcM 0822211057 0822210408

0822210571

16 công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
điện 3 Số 32 ngô thời nhiệm, phường 7, Quận 3, tp hcM 0822211169 0839307938

17 công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
điện 4 11 hoàng hoa thám, nha trang, Khánh hoà 058 3563999 058 3824208

18 công ty tài chính cổ phần Điện lực tầng 6 và 7 toà nhà 434 trần Khát chân, hà nội 0422229999 0422221999

DanH Bạ 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 04.3974832 04.39748321

2 công ty cổ phần phong điện thuận 
Bình

A15 lê Quý Đôn, p. phú thuỷ, tp. phan thiết, tỉnh Bình 
thuận 062-3822024 062-3823024

khối kinh doanh khác

3 ngân hàng thương mại cổ phần An 
Bình

70 hai Bà trưng, phường Đakao, Quận 1, thành phố hồ 
chí Minh 08.38244855 08.38244856

4 công ty cổ phần chứng khoán An Bình tầng 1 số 101 láng hạ - Đống Đa – hà nội 04.35624626 04.35624628

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, tp. 
hồ chí Minh

08. 39293555 08. 39293666

6 công ty cổ phần Bất động sản Sài 
gòn Vi na

202A, lý chính thắng, phường 9, quận 3, thành phố hồ 
chí Minh 08.22418282 08.39319319

7 công ty cổ phần Bất động sản Điện
lực miền trung toà nhà 9 tầng, số 78A Duy tân - tp . Đà nẵng 0511.2466466 0511.2222233

các đơn vỊ tHànH vIÊn

DanH Bạ công ty con 



Báo cáo tHường nIÊn Evn 2012-2013

Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Ngoài các ảnh độc quyền của Trung tâm Thông tin Điện lực, 

ấn phẩm có sử dụng một số hình ảnh tham khảo mang tính chất minh họa

Tài liệu lưu hành nội bộ.






