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Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018
Trong tháng 5 năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung
cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội và
sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, đảm bảo điện an toàn ổn định trên cả nước
nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Sản lượng điện sản
xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 5/2018 đạt 19,59 tỷ kWh (trung bình 632,1
triệu kWh/ngày). Sản lượng ngày cao nhất đạt 683,9 triệu kWh (ngày 17/5), công suất
tiêu thụ toàn hệ thống lớn nhất đạt 32.979 MW (ngày 18/5). Lũy kế 5 tháng sản lượng
toàn hệ thống đạt 86,67 tỷ kWh, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 5, trào lưu truyền tải theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và
miền Nam. Mức truyền tải cao nhất trên các đường dây 500kV Bắc - Trung là 2.340
MW và Trung - Nam là 4.320MW; sản lượng truyền tải vào miền Nam khoảng 45,7
triệu kWh/ngày (tương đương 16,1% nhu cầu điện miền Nam). Sản lượng điện truyền
tải tháng 5/2018 ước đạt 16,5 tỷ kWh. Lũy kế 5 tháng ước đạt 72,9 tỷ kWh, tăng
11,6% so cùng kỳ năm trước.
Tháng 5/2018, điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 16,02 tỷ kWh, tăng 10,06%
so với tháng 5/2017. Lũy kế 5 tháng ước đạt 74,42 tỷ kWh, tăng 10,56% so cùng kỳ
năm trước, trong đó điện thương phẩm nội địa tăng 10,47% .Tổn thất điện năng toàn
EVN 5 tháng đầu 2018 ước đạt 6,20%, tốt hơn 1,0% so với KH phấn đấu (7,20%).
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm, công tác điều hành cung ứng điện đã đáp
ứng yêu cầu cung cấp điện cả nước, đảm bảo huy động các loại nguồn điện phù hợp
với tình hình thuỷ văn và khả năng cấp khí, đồng thời đảm bảo cấp nước hạ du và sản
xuất nông nghiệp. Đã khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, đảm bảo ràng
buộc về yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương, các nhà máy thủy điện có xu
hướng được khai thác cao hơn so kế hoạch.
Về đầu tư xây dựng, nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR đang tích cực thi công, bám sát
tiến độ đề ra, đến nay tổng tiến độ đạt khoảng 71%. Về lưới điện, trong tháng 5/2018
đã khởi công được 06 dự án, hoàn thành đóng điện 14 dự án 110-500kV. Lũy kế 05
tháng khởi công được 44 dự án, đóng điện 74 dự án, trong đó các dự án 500/220kV là
17 dự án. Trong tháng 5/2018, hoàn thành đóng điện toàn tuyến đường dây 500220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2, trạm biến áp 220kV Cần Thơ và đường
dây 220kV Cần Thơ - Trà Nóc, đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang mạch 2, đồng
thời hoàn thành lắp đạt kháng điện tại các trạm biến áp 500kV Vũng Áng, Cầu Bông;
hoàn thành đóng điện máy 2 trạm biến áp 220kV Tây Hồ và cải tạo đường dây 110kV
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Tây Hà Nội – Hà Đông; hoàn thành 04 công trình nâng công suất các trạm biến áp
110kV Đô Lương, Ý Yên, Cẩm Khê, Yên Phong 3.
Về một số nhiệm vụ công tác khác: trong tháng 5/2018, EVN đã trình Thủ tướng
CP thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ
thuộc EVN; báo cáo Bộ Công Thương tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều
chỉnh và việc đảm bảo cung ứng điện đến năm 2030; trình Bộ Công Thương Đề án
tách khâu phân phối và bán lẻ trong các Tổng Công ty Điện lực; kiểm tra, hướng dẫn
thực hiện công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng năm 2018 tại các Tổng Công ty
Điện lực miền Bắc, miền Trung và TP Hà Nội; chỉ đạo các Tổng Công ty Điện lực rà
soát giá bán điện cho người thuê nhà.
Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính của EVN trong tháng 6 năm 2018
Với nhận định Quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm
căng thẳng nhất trong năm về mặt cung cấp điện toàn hệ thống, Tập đoàn Điện lực Việt
Nam đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường
điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II/2018. Tháng 6/2018, sản
lượng bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 646,3 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải
lớn nhất dự kiến lên tới 33.990 MW.
Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 6/2018 là khai thác tối ưu đồng thời thủy
điện - nhiệt điện, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương. Các nhà máy
điện nâng cao độ khả dụng, khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa theo đúng kế
hoạch. Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp
ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia. Vận hành an toàn, tin
cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong điều kiện truyền
tải cao cho miền Nam. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án cung ứng điện do phụ tải
tăng cao, đặc biệt tại khu vực miền Bắc. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho
kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. Chuẩn bị sẵn sàng
các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và
công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi mùa mưa, lũ, bão năm 2018
sắp đến. Với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa hè, EVN tiếp tục
khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng điện tiết kiệm và
hiệu quả, đồng thời lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.
Về công tác đầu tư xây dựng, tiếp tục tập trung thi công, hoàn thành các mục tiêu
tiến độ Quý II và tháng 6/2018, trong đó một số công trình điển hình như sau: Hoàn
thành xử lý các tồn tại để cấp chứng chỉ giai đoạn (PAC) tổ máy số 1 dự án NĐ Vĩnh
Tân 4 và đảm bảo cung cấp đủ than phục vụ phát điện thương mại cho các tổ máy;
hoàn thành nghiệm thu và cấp PAC cho cả 2 tổ máy dự án NĐ Thái Bình; đẩy nhanh
thi công các hạng mục thuộc đường găng gói EPC, đặc biệt hạng mục FGD tổ máy
của NĐ Duyên Hải 3 MR ...
Đối với lưới điện, tiếp tục nỗ lực tập trung triển khai các dự án cấp bách phục vụ
cấp điện các tháng mùa khô và cả năm 2018, phấn đấu hoàn thành đóng điện trong
tháng 6 một số công trình quan trọng: Nhánh rẽ 1C sau trạm 220kV Phố Nối, trạm
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220kV Phong Điền; đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (GĐ2)... Đảm bảo
hoàn thành trong tháng 6 các công trình: đường dây Nghĩa Lộ - Cẩm Khê, đấu nối
110kV sau trạm biến áp 220kV Tràng Bạch, trạm 110kV CV Thống Nhất. Tiếp tục
đảm bảo cấp điện cho nuôi tôm và triển khai thực hiện xóa câu đuôi trên địa bàn các
tỉnh miền Nam, đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ.
Đối với một số nhiệm vụ công tác khác, EVN tiếp tục triển khai dự án ERP toàn
Tập đoàn và triển khai Chương trình phần mềm quản lý khách hàng CMIS 3.0; tổ
chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác kinh doanh & dịch vụ khách hàng năm
2018 tại TCT Điện lực miền Nam và TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh; chuẩn bị công
tác Đại hội cổ đông lần đầu với TCT Phát điện 3 và tiếp tục triển khai các bước cổ
phần hóa các TCT Phát điện 1 và 2; tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm quản lý kỹ
thuật năm 2018 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Lào; tiếp
tục tổ chức tuyên truyền về hệ thống truyền tải điện 500kV vừa được đưa vào danh
mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia.
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