
Thông tin thị trường điện tháng 6/2021 

Từ ngày 01/6 đến 30/6/2021 

Trong tháng 6/2021, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 23,9 tỷ 

kWh, tăng 8,6% so với tháng 6/2020. Sản lượng điện sản xuất bình quân đạt 796,7 triệu 

kWh/ngày, trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 880,3 triệu kWh (ngày 1/6), công suất phụ 

tải lớn nhất đạt 42.146 MW (ngày 21/6). 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống 

đạt 128,51 tỷ kWh, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2020 

Tháng 6/2021, cơ cấu nguồn điện như sau: 

+ Thủy điện huy động đạt 30,46 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 23,7%. 

+ Nhiệt điện than huy động đạt 66,67 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 51,9%. 

+ Tua bin khí huy động đạt 15,66 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 12,2%. 

+ Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) huy động đạt 14,69 tỷ kWh, 

chiếm tỷ trọng 11,4%. 

+ Điện nhập khẩu đạt 624 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 0,5%. 

+ Nhiệt điện dầu huy động không đáng kể, đạt 02 triệu kWh. 

 

 

Giá thị trường điện tiếp tục duy trì mức giá cao, cụ thể như sau: 

- Giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện trong tháng 

6/2021: 1.399 đồng/kWh (chưa gồm: tổn thất trên hệ thống điện);  

- Giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 81,97 đồng/kWh.  

- Giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 282,46 đồng/kWh.  

- Giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,24 đồng/kWh. 
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