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Đảng và nhà nước Lào trao tặng danh hiệu khen thưởng 
cho 3 cán bộ Lãnh Đạo evn

Lễ trao tặng được tổ chức ngày 24/12 tại Quảng Ninh, trong khuôn 
khổ Hội nghị Hợp tác, phát triển ngành Công Thương – Năng lượng và 
Mỏ Việt Nam – Lào năm 2022.

3 cán bộ lãnh đạo của EVN được trao tặng danh hiệu khen thưởng gồm:
- Huân chương Hữu nghị: Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành 

và Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân.
- Huy chương Hữu nghị: Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.

Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN (thứ 3 từ trái sang) và 
đồng chí Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN (thứ 2 từ trái sang) đón nhận 
Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Lào

Đồng chí Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN 
(đứng đầu từ trái sang) đón nhận Huy chương Hữu nghị 
của Nhà nước Lào
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Đảng ủy evn tiếp tục khẳng Định vai trò Lãnh Đạo trực tiếp, 
toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước

Là sự ghi nhận, biểu dương từ 
đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí 
thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương, tại Hội nghị Tổng 
kết công tác năm 2022 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2023 của 
Đảng ủy EVN vào ngày 20/12. 

Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức 5/5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đã khẳng định 
và thể hiện rõ vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, 
đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của 
nhân dân; đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước với tổng giá trị 
ước đạt trên 22.500 tỷ đồng, là đơn vị đứng thứ 3 trong Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp Trung ương có đóng góp cao cho ngân sách nhà nước 
trong năm 2022.

nĂM 2022, trong bỐi cảnh cÓ rẤt nhiỀu khÓ khĂn, evn Đã 
ĐảM bảo cung Ứng Điện an toàn, tin cẬy cho phát triỂn 
kinh tế - Xã hội của ĐẤt nước

Là đánh giá tổng quát tại Hội nghị 
Tổng kết công tác năm 2022, triển 
khai nhiệm vụ năm 2023 của EVN 
được tổ chức ngày 21/12 tại Hà Nội.

EVN đã tiếp tục phát huy vai trò 
chính trong việc đảm bảo đủ điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước trong bối cảnh thế giới có 
nhiều biến động và tác động lớn đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đồng thời, EVN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số 
đặt ra trong giai đoạn 2021-2022. Trong đó, các lĩnh vực quản trị nội bộ, 
đầu tư xây dựng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng hoàn thành 100%; 
lĩnh vực sản xuất đạt 91%; lĩnh vực VT&CNTT đạt 70%.
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Một số kết quả nổi bật của EVN trong năm 2022:

Tiêu chí Kết quả 
2022

So với cùng kỳ 2021 
(ĐVT: %)

Điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống 
(tỷ kWh)

268,4 +5,26

Sản lượng điện sản xuất và mua (tỷ kWh) 261,2 +6,08

Sản lượng điện thương phẩm (tỷ kWh) 242,3 +7,53

Tổn thất điện năng (%) 6,24 -0,03

Giá trị nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng) 22.500

evn phẤn ĐẤu thực hiện Đạt và vượt kế hoạch nĂM 2023
Cũng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của EVN, 
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân kêu gọi 
toàn thể CBCNV phát huy truyền thống 68 
năm của ngành Điện Việt Nam, quyết tâm 
phấn đấu với tinh thần trách nhiệm và nỗ 
lực cao nhất thực hiện đạt và vượt kế hoạch 
năm 2023.

Cụ thể, EVN chọn chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí”. 5 lĩnh vực trọng tâm để đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí gồm: sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng 
tài sản; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; 
quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của EVN trong năm 2023:
-	 Sản	lượng	điện	thương	phẩm:	251,1 tỷ kWh.
-	 Kế	hoạch	vốn	đầu	tư:	94.860 tỷ đồng.
-	 Tỷ	lệ	điện	dùng	cho	truyền	tải	và	phân	phối:	không	vượt	quá	6,15%.
-	 Độ	tin	cậy	cung	cấp	điện:	chỉ	số	SAIDI	(thời	gian	mất	điện	bình	quân	
của	1	khách	hàng/năm)	không	quá	318 phút.

-	 Năng	suất	lao	động	tăng	trên	8%.
-	 Đảm	bảo	cân	bằng	tài	chính,	bảo	toàn	và	phát	triển	vốn	nhà	nước.
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Công đoàn điện lựC Việt nam triển khai kế hoạCh năm 2023
Năm 2022, Công đoàn Điện lực 

Việt Nam đã hoàn thành các chỉ 
tiêu Đại hội V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
sớm 1 năm so với kế hoạch, đồng 
thời hoàn thành các chỉ tiêu Tổng 
Liên đoàn và Đảng ủy EVN giao.

Chỉ đạo tại hội nghị của Công 
đoàn Điện lực Việt Nam vào ngày 22/12, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
EVN Dương Quang Thành đề nghị tổ chức công đoàn bám sát nhiệm 
vụ sản xuất, kinh doanh của EVN năm 2023 để tuyên truyền, vận động 
CBCNV, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần 
cao nhất; phối hợp với chuyên môn triển khai các chế độ, chính sách 
cho người lao động đúng, đủ, kịp thời; đồng thời phấn đấu tổ chức 
thành công đại hội công đoàn các cấp trong năm 2023.

Cũng tại hội nghị này, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố Logo 
Đại hội và ra mắt chuyên trang tuyên truyền Đại hội VI Công đoàn Điện 
lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

một số Chỉ đạo trọng tâm Của lãnh đạo EVn tại hội nghị 
tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm Vụ năm 2023 Của
CáC đơn Vị trong EVn

* Đối với Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP, Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang Thành yêu cầu tăng cường độ tin cậy, độ khả dụng của 
các tổ máy; đảm bảo vận hành các nhà máy điện hoạt động theo kế 
hoạch, đáp ứng yêu cầu điều độ hệ thống điện quốc gia; đảm bảo nguồn 
nhiên liệu cho phát điện; chủ động làm việc với Tập đoàn công nghiệp 
Than – Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc để ký kết các hợp đồng 
than năm 2023.

Xem chi tiết tại đây.
* Đối với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng giám đốc EVN 

Trần Đình Nhân yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu hiệu 
quả trong công tác đầu tư xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị, đồng thời 
thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính, tiết kiệm chi phí, 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Nam-2022-EVNGENCO-2-san-xuat-cung-ung-dien-vuot-ke-hoach-6-12-85651.aspx
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Đầu tư - Xây dựng
 Năm 2022, EVN đã khởi công và hoàn thành 374 công trình lưới 

điện từ 110 - 500kV, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và cung cấp 
điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
 Công trình Đường dây 110kV và 

TBA 110kV Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) 
vừa được Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc và các đơn vị liên quan đóng điện, 
đưa vào vận hành. Công trình có tổng 
mức đầu tư hơn 54,5 tỷ đồng, xây dựng 
theo mô hình trạm biến áp không người 
trực, hoàn thành sau 7 tháng thi công.

thông tin quản lý

quản lý dòng tiền hiệu quả; chủ động thông tin cho các khách hàng là 
doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Thành phố về tình hình khó khăn 
trong cung ứng điện các tháng mùa khô năm 2023 để có kế hoạch sản 
xuất phù hợp.

Xem chi tiết tại đây.
* Đối với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Phó Tổng 

giám đốc EVN Ngô Sơn Hải yêu cầu đơn vị tiếp tục vận hành hệ thống 
điện, thị trường điện đảm bảo an toàn, ổn định, liên tục, tin cậy và kinh 
tế; trong đó cần tập trung cho công tác đảm bảo điện ở phía Bắc; nâng 
cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo phụ tải…

Xem chi tiết tại đây.
* Đối với Công ty Mua bán điện, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải 

yêu cầu đơn vị cần tiếp tục phát huy chức năng, vai trò là đơn vị đại diện 
của EVN trong công tác đàm phán và thực hiện hợp đồng mua bán điện; 
tập trung phát triển nguồn nhân lực để chủ động đáp ứng các nhiệm vụ 
được giao; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; thực hiện tốt chủ đề năm 
2023…

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Tong-cong-ty-Dien-luc-TP-Ha-Noi-co-ban-tro-thanh-doanh-nghiep-so-6-12-85634.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Trung-tam-Dieu-do-He-thong-dien-Quoc-gia-gop-phan-quan-trong-vao-thanh-tich-chung-cua-EVN-trong-nam-2022-6-12-85644.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-ty-Mua-ban-dien-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-nam-2022--6-12-85638.aspx
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 Ban QLDA các công trình điện miền Nam (thuộc Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm 
thu, đóng điện thành công hai dự án tại tỉnh Đồng Nai, gồm: dự án nâng 
công suất TBA 500kV Sông Mây từ 1.100MVA lên 2.000MVA và dự án 
lắp đặt máy biến áp AT1 220kV-250MVA TBA 220kV Tam Phước. Hai dự 
án hoàn thành đã đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải tỉnh Đồng Nai 
và khu vực lân cận.

sản XuẤt - truyỀn tải
 Công ty Thủy điện Sơn La và Công an hai tỉnh Sơn La, Lai Châu 

vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 
các công trình Thủy điện Sơn La và Lai Châu năm 2022, triển khai nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2023. 

kinh doanh - dịch vụ khách hàng
 Tính đến cuối năm 2022, số xã có điện trên cả nước đạt 100% và 

số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,7%, trong đó số hộ dân nông thôn 
có điện đạt 99,53%.
 Năm 2022, 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở 

mức độ 4; trên 92% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền 
mặt; 99,91% các yêu cầu dịch vụ điện được tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia, Trung tâm CSKH, Trung tâm Hành chính công.

công nghệ và Môi trường
 8,5 triệu tấn là tổng lượng tro 

xỉ tiêu thụ tại các nhà máy nhiệt điện 
thuộc EVN đến hết năm 2022, bằng 
115,2% so với lượng tro xỉ phát sinh 
trong năm.
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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

tin tham khảo

- Điện lực Việt Nam: 68 năm 'Thắp sáng niềm tin'… xem chi tiết

- Có gì đặc biệt ở 2 sản phẩm 'Make in Viet Nam' của EVN?… xem chi tiết

- EVN tích cực triển khai Đề án 06 của Chính phủ… xem chi tiết

an toàn thông tin
 Tuần qua, Tổng công ty Phát điện 1 và Tổng công ty Truyền tải 

điện Quốc gia lần lượt phối hợp với Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt 
Nam (VSBC) tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin năm 
2022. Chương trình diễn tập được tổ chức nhằm mục đích nâng cao 
trình độ, kinh nghiệm, thực hành thành thạo các tình huống, quy trình 
ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

truyỀn thông - Quan hệ cộng Đồng
 Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh là 1 trong 10 doanh nghiệp 

vừa được trao giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN năm 2022 
(2022 AIBP ASEAN Enterprise Innovation Award Winners). Giải thưởng 
do Diễn đàn kinh doanh IoT Châu Á (AIBP) công bố và trao tặng.

 Phòng truyền thống 
Tổng công ty Phát điện 1 vừa 
chính thức khánh thành sáng 
23/12 tại Hà Nội. Đây là một 
trong những hoạt động trọng 
tâm hướng đến dịp kỷ niệm 
10 năm thành lập Tổng công 
ty Phát điện 1 (01/01/2013 – 
01/01/2023).

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dien-luc-Viet-Nam-68-nam-Thap-sang-niem-tin-6-12-85624.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Co-gi-dac-biet-o-2-san-pham-Make-in-Viet-Nam-cua-EVN-6-8-85630.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-tich-cuc-trien-khai-De-an-06-cua-Chinh-phu-6-12-85648.aspx

