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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 VÀ 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2022 

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2022 

 

Trong tháng 4 năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp 

điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 

nhân dân, đặc biệt đảm bảo điện phục vụ nhân dân trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng 

Vương và dịp lễ 30/4 - 01/5. Về tình hình cung cấp than, do EVN đã chủ động phối 

hợp với TKV và TCT Đông Bắc để tìm mọi giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, tình 

hình cấp than cho các nhà máy nhiệt điện cũng đã có phần được cải thiện. 

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 4/2022 đạt 22,62 tỷ kWh, tăng 

1,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống 

đạt 85,65 tỷ kWh, tăng 6,2% so với cùng kỳ, mức huy động một số nguồn chính như 

sau:  

+ Thủy điện đạt 22,22 tỷ kWh, chiếm 25,9% tổng sản lượng điện sản xuất toàn 

hệ thống. 

+ Nhiệt điện than đạt 39,09 tỷ kWh, chiếm 45,6% tổng sản lượng điện sản xuất 

toàn hệ thống. 

+ Tua bin khí đạt 10,42 tỷ kWh, chiếm 12,2% tổng sản lượng điện sản xuất 

toàn hệ thống. 

+ Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đạt 13,15 tỷ kWh, 

chiếm 15,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống (điện mặt trời đạt 9,31 tỷ 

kWh, điện gió đạt 3,61 tỷ kWh). 

+ Điện nhập khẩu đạt 536 triệu kWh, chiếm 0,6% tổng sản lượng điện sản xuất 

toàn hệ thống. 

Trong 4 tháng năm 2022, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát 

điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 37,23 tỷ kWh, chiếm 43,47% sản lượng điện 

sản xuất của toàn hệ thống. Sản lượng điện truyền tải tháng 4/2022 đạt 18,1 tỷ kWh. 

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện truyền tải đạt 67,03 tỷ kWh, tăng 4,1% 

so cùng kỳ năm trước. 

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 4/2022 ước đạt 20,53 tỷ kWh. 

Luỹ kế 4 tháng năm 2022 đạt 75,3 tỷ kWh, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021.  

Về kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Đến hết tháng 4 năm 2022, tỷ lệ khách 

hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 87,36%; tỷ lệ tiền điện thanh toán 

không dùng tiền mặt đạt toàn EVN đạt 96,42%. 

Công tác đầu tư xây dựng: Trong 4 tháng đầu năm 2022, EVN và các đơn vị đã 

khởi công 30 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 31 công trình 
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lưới điện từ 110 kV đến 500kV (bao gồm: 02 công trình 500kV, 04 công trình 220kV 

và 25 công trình 110kV). Trong đó đã đóng điện giai đoạn 2 trạm biến áp 220kV 

Châu Thành,  giai đoạn 2 nâng khả năng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Chèm và 

Hà Đông - Chèm,  hoàn thành dự án treo dây mạch 2 đường dây 220kV Thanh Hóa 

- Vinh và đoạn tuyến đường dây 220kV Lào Cai - Yên Bái (thuộc Dự án đường dây 

220kV Lào Cai - Bảo Thắng). Bên cạnh đó, EVN đã ban hành Quy định về sử dụng 

nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử tại các dự án đầu tư xây 

dựng trong toàn Tập đoàn. 

 

Một số mục tiêu, nhiệm vụ công tác của EVN trong tháng 5 năm 2022 

Theo nhận định của các cơ quan khí tượng, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ 

sẽ xuất hiện muộn hơn so với trung bình các năm; các đợt nóng không quá gay gắt và 

kéo dài. Do đó, trong tháng 5/2022, nhu cầu sử dụng điện khu vực miền Bắc được dự 

báo chưa biến động đột biến. Dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ 

thống ở mức 805 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 45.818 MW.  

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 5/2022 là: Tiếp tục đảm bảo sản xuất, 

cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân; đặc biệt là 

đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31 và kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.  

Về huy động nguồn điện: duy trì mực nước cao các nhà máy thủy điện đa mục 

tiêu ở miền Bắc; vận hành toàn bộ các tổ máy nhiệt điện có khả năng ở miền Bắc để 

đảm bảo công suất khả dụng; huy động cao tua-bin khí; nhập khẩu điện qua các đường 

dây 220 kV trong tháng 5 với công suất khoảng 540 MW. 

Về công tác đầu tư xây dựng: Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công bám sát kế 

hoạch các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình lưới điện cấp bách 

phục vụ cấp điện mùa nắng nóng năm 2022. 

Ngoài ra, trong tháng 5/2022, EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt 

công tác đảm bảo điện mùa khô, đồng thời chỉ đạo các Tổng Công ty/Công ty Điện 

lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để đối phó, 

xử lý kịp thời với thiên tai; khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản 

xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm… 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội; 

Email: bantt@evn.com.vn  Điện thoại: 024.66946405/66946413;   

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn 
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