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Số 3 - năm 2022

Tin tức

Tập đoàn điện lực ViệT nam Tổng kếT công Tác năm 2021, 
Triển khai nhiệm Vụ năm 2022

Hội nghị diễn ra ngày 14/1 tại Hà Nội, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp (CMSC) biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện 
tốt nhiệm vụ điều phối, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã 
hội và đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện 
thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

Năm 2022, EVN thực hiện chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu 
quả”, với mục tiêu tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, 
thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới. 

Infographic:
EVN năm 2021 qua những con số ấn tượng. Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-nam-2021-qua-nhung-con-so-an-tuong-6-12-29911.aspx
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Một số chỉ tiêu kế hoạch chính của EVN năm 2022
-  Sản lượng điện thương phẩm: 242,35 tỷ kWh, tăng trưởng 7,6% so với năm 2021.
-  Kế hoạch vốn đầu tư toàn EVN: 96.500 tỷ đồng. 
-  Tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối: không vượt quá 6,25%.
-  Độ tin cậy cung cấp điện: thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm 

(chỉ số SAIDI) không quá 333 phút.
-  Năng suất lao động: tăng 8-10%.
-  Bảo toàn, phát triển vốn nhà nước.
-  Hoạt động SXKD có lợi nhuận.

EVn duy Trì Vị Trí Thứ 2 Trong 500 doanh nghiệp lớn nhấT 
ViệT nam năm 2021

Đây cũng là lần thứ 14 liên tiếp EVN 
lọt vào top 10 doanh nghiệp dẫn đầu 
trong danh sách này. 

Ngoài Công ty mẹ - EVN, còn có 7 
tổng công ty, công ty cổ phần thuộc 
EVN trong danh sách, gồm: Tổng công 
ty Phát điện 3 – CTCP (thứ 30); Tổng 
công ty Phát điện 1 (thứ 31); Tổng công 
ty Phát điện 2 – CTCP (thứ 47); Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia (thứ 
70); Công ty CP Điện lực Khánh Hòa 
(thứ 274); Công ty CP Tư vấn xây dựng 
điện 2 (thứ 352); Tổng công ty Thiết bị 
điện Đông Anh – CTCP (thứ 446)…

công đoàn điện lực ViệT nam năm 2022:
"nâng cao chấT lượng cán bộ công đoàn"

Với chủ đề này, Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng 
chuyên môn, vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế đất nước và sinh hoạt 
của nhân dân trên tinh thần: Thích ứng an toàn trước mọi diễn biến của 
bệnh dịch, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch và cách thức hoạt động công đoàn 
để đảm bảo hiệu quả cao nhất; thực hiện linh hoạt các hoạt động chăm lo 
cho người lao động. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng số hoá trong hoạt động 
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công đoàn, quản lý đoàn viên; quan tâm, 
chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở chuẩn bị 
chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội 
Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 
2023 – 2028. 

Xem chi tiết tại đây.

EVn đảm bảo cấp nước cho đợT lấy nước đổ ải Thứ 2
Các công ty thủy điện của EVN sẽ tiếp tục thực hiện điều tiết nước và 

vận hành hệ thống hồ chứa thủy điện hợp lý phục vụ đợt 2 lấy nước tập 
trung từ 15/1 đến 22/1/2022.

Đây là đợt lấy nước trọng tâm phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 
2021-2022, dòng chảy hệ thống sông sẽ được duy trì tốt nhất theo 
năng lực phát điện để tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy 
lợi lấy nước. 

Kết thúc đợt 1 lấy nước, các hồ thủy điện của EVN đã xả 1 tỷ m3 nước.

6 sản phẩm được công nhận “makE by EVn”
Đó là các sản phẩm:
- Công tơ điện tử CPC EMEC (Tổng công ty Điện lực miền Trung);
- Phần mềm thu thập dữ liệu công tơ đo đếm (EVNHES) (Công ty Viễn 

thông Điện lực và CNTT);
- Trạm sạc nhanh cho ô tô điện (Tổng công ty Điện lực miền Trung);
- Chương trình Quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến OMS (Tổng 

công ty Điện lực TP.HCM);
- Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp (SRFI) và 

Hệ thống cảnh báo sự cố lưới điện (FDS) (Tổng công ty Điện lực miền 
Trung);

- Số hóa công tác điều độ lưới điện (Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội);
Ngoài ra, 3 sản phẩm: Công tơ điện tử CPC EMEC; Phần mềm thu 

thập dữ liệu công tơ đo đếm (EVNHES); Trạm sạc nhanh cho ô tô điện sẽ 
đại diện cho EVN tham gia đăng ký sản phẩm "Make in Việt Nam" do Bộ 
Thông tin và Truyền thông phát động.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Nam-2022-Cong-doan-Dien-luc-Viet-Nam-phan-dau-hoan-thanh-14-chi-tieu-nhiem-ky-2018-2023-6-12-29914.aspx
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Thông tin quản lý

  Tin hoạT động Tổng kếT công Tác năm 2021,
Triển khai nhiệm Vụ năm 2022 của các đơn Vị Trong EVn

Một số nội dung chỉ đạo của lãnh đạo EVN tại hội nghị tổng kết 
của đơn vị diễn ra trong tuần qua: 
 Tổng công ty Điện lực miền Nam đẩy 

nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng 
điểm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải 
khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát hiệu 
quả; đồng thời xây dựng, tổ chức triển 
khai quyết liệt lộ trình phát triển lưới điện 
thông minh giai đoạn 5 năm 2021-2025. 
Xem chi tiết tại đây.
 Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tăng cường công tác quản 

lý kỹ thuật, giữ vững mục tiêu “5 không” trong công tác an toàn vệ sinh 
lao động; đẩy nhanh thực hiện lộ trình xây dựng lưới điện thông minh giai 
đoạn 2021-2025 để duy trì và nâng cao thứ hạng đánh giá chỉ số lưới 
điện thông minh ngày càng tiệm cận với trình độ phát triển của thế giới… 
Xem chi tiết tại đây.
 Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP tiếp tục nâng cao công tác quản 

trị doanh nghiệp; tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
cho đội ngũ chuyên gia, người lao động trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục 
thực hiện tiết kiệm chi phí trong vận hành nhà máy, sửa chữa lớn và đầu 
tư xây dựng…Xem chi tiết tại đây.
 Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP đẩy nhanh tiến độ các công trình 

đầu tư xây dựng; hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa; đẩy mạnh 
quản trị doanh nghiệp theo mô hình công ty đại chúng; hoàn thành các 
nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch EVN giao…Xem chi tiết tại đây.
 Ban Quản lý dự án điện 3 tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng 

cường củng cố bộ máy tổ chức; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
tăng cường kỷ cương, quyết liệt trong công việc để hoàn thành các nhiệm 
vụ EVN giao… Xem chi tiết tại đây.
 Công ty Nhiệt điện Thái Bình đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất 

điện, vận hành tổ máy an toàn, tin cậy, ổn định, khả dụng theo kế hoạch 
giao; phấn đấu nằm trong nhóm 3 nhà máy nhiệt điện than dẫn đầu của 

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNSPC-san-sang-cac-kich-ban-dam-bao-dien-khi-dich-COVID-19-duoc-kiem-soat-hieu-qua-6-12-29904.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/-EVNHCMC-tiep-tuc-khang-dinh-vi-the-dan-dau-nganh-Dien-ve-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-6-12-29900.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNGENCO-3-Dam-bao-san-xuat-kinh-doanh-co-hieu-qua-6-12-29896.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNGENCO-2-dang-tung-buoc-on-dinh-theo-mo-hinh-cong-ty-co-phan-6-12-29882.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Ban-Quan-ly-du-an-dien-3-Dong-long-doan-ket-de-phat-trien-6-12-29890.aspx
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Tập đoàn Điện lực Việt Nam về độ tin cậy, khả 
năng đáp ứng; hoàn thành công tác đại tu tổ 
máy số 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng… Xem 
chi tiết tại đây.

đầu Tư - Xây dựng
 Tổ chức thi công đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân xuyên 

Tết Nhâm Dần, nhằm đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ được giao. 
Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia tại buổi kiểm tra tiến độ cụm dự án này tại tỉnh 
Khánh Hòa, ngày 12/1.
 Công ty Điện lực Đồng Nai vừa phối hợp với chính quyền địa phương 

tổ chức khánh thành dự án lưới điện trung, hạ thế nông thôn tại hai 
ấp 3 & 4 (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Đây là hai ấp cuối 
cùng trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia.
 Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (thuộc Tổng công ty Truyền 

tải điện Quốc gia) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện, đi 
vào vận hành TBA 220kV nối cấp trong TBA 500kV Phố Nối (huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 312 tỉ đồng.

sản XuấT - Truyền Tải
 Hơn 1,4 tỉ kWh là tổng sản lượng 

điện mà Nhà máy Thuỷ điện Sê San 4 
(thuộc Công ty Phát triển Thuỷ điện Sê 
San) đã sản xuất trong năm 2021, đạt 
102,3% kế hoạch năm được EVN giao. 
Năm 2022, nhà máy đặt mục tiêu sản 
xuất sản lượng 1,258 tỷ kWh.

kinh doanh - dịch Vụ khách hàng
 Gần 1 tỉ đồng là tổng giá trị thực hiện chương trình “Phiếu quà tặng 

miễn phí dịch vụ” do Tổng công ty Điện lực miền Trung thực hiện trong 
Tháng Tri ân khách hàng 2021, với việc thực hiện gia cố, sửa chữa lưới 
điện tại các hộ gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn các tỉnh, thành 
miền Trung – Tây Nguyên.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Nam-2021-Cong-ty-Nhiet-dien-Thai-Binh-san-xuat-vuot-ke-hoach-6-12-29886.aspx
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Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm  Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc

Thành viên Ban biên tập:
Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết

Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC 

Bản tin EVN

Hợp tác quốc tế
 Ngày 11/1, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm có buổi làm việc 

trực tuyến với ông Paulo Fernandes - Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam 
để trao đổi về định hướng hợp tác của hai bên thời gian tới, tập trung vào 
các lĩnh vực hợp tác, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cũng như 
tư vấn về chiến lược, công nghệ, sản phẩm mới cho EVN.

truyềN tHôNg - quaN Hệ cộNg đồNg
 Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa phối hợp với Hội đồng Dân tộc 

của Quốc hội tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà bán trú 
học sinh và công trình cấp nước sinh hoạt cho Trường Phổ thông Dân 
tộc bán trú THCS xã Chiềng Công (huyện Mường La). Các công trình có 
tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng do Tổng công tài trợ từ quỹ phúc lợi của 
tổng công ty.
 Công ty Thuỷ điện Ialy vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ 

chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Rơ Chăm Ayung (huyện 
Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Ngôi nhà có diện tích gần 60m2, được Công ty hỗ 
trợ 70 triệu đồng xây dựng.
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