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VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 

 

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi các cơ quan báo chí, truyền thông 

thông tin về việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2022: 

Trong năm 2021, đợt bùng phát dịch bệnh Covid-lần thứ 4 rất khốc liệt, đã làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của cả nước. Riêng tại Thành phố Hồ Chí 

Minh dịch bệnh đã gây ra tổn thất rất nặng nề. 

Trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Thành ủy, UBND Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của 

các Sở ngành liên quan, cùng với sự nỗ lực cố gắng mạnh mẽ của toàn thể CBCNV-NLĐ, Tổng 

công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao theo chủ đề 

năm “Tập trung đầu tư phát triển lưới điện; Thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động 

sản xuất – kinh doanh và quản trị doanh nghiệp”. Theo đó, Tổng công ty đã hoàn thành mục tiêu 

kép “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch SXKD và phòng chống dịch hiệu quả”, thực hiện 

tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố 

trong tình hình mới. 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 

I. Về cung ứng điện và quản lý vận hành lưới điện 

1. Về cung ứng điện: Sản lượng điện tiêu thụ của TP.HCM giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid 19. Cụ thể: 

Chỉ tiêu ĐVT 

Kế 

hoạch 

EVN  

Thực hiện năm 2021 

Thực hiện 
  so năm 

2020  

So KH EVN 

giao 

1. Điện nhận Tr.kWh  25.256,82 -5,65%  

2. Điện Thương phẩm Tr.kWh 24.370 24.400,70 -5,42% 100,13% 

3. Tiết kiệm điện  Tr.kWh  567,00 -2,88%  

2. Về công tác vận hành lưới điện: 

2.1. Độ tin cậy cung cấp điện: Chất lượng điện năng tiếp tục được nâng cao: 

Chỉ số độ tin cậy 

lưới điện phân phối 

Chỉ tiêu 

2021 

EVN giao 

Thực hiện 

2021 

Tăng/giảm 

so cùng kỳ 

So với 

chỉ tiêu 

(%) % Trị số 

MAIFI (lần) 1,94 0,45 29,58% 0,10 23,42% 

SAIFI (lần) 0,60 0,54 -8,68% -0,05 89,42% 

SAIDI (phút) 97 41,42 -5,61% -2,46 42,70% 

2.2. Tự động hóa lưới điện 



 - Đã hoàn tất chuyển đổi và đang vận hành hiệu quả 100% TBA 110kV sang mô hình 

không người trực/điều khiển xa, theo đó 55/55 trạm đã đáp ứng tiêu chuẩn vận hành không người 

trực, đạt 100%. 

 - Đã hoàn tất lắp đặt và đang vận hành 59 trạm ngắt, 1.251 Recloser, 446 LBS, 285 RMU 

và triển khai đạt 100% lưới điện trung thế 22kV (765/765 tuyến) được giám sát, điều khiển từ xa 

mini-SCADA (tự động hóa cấp 1).  

 - Đã hoàn thành trang bị 60% tuyến dây công cộng 22kV (459 tuyến) có chức năng 

DAS/DMS (tự động hóa cấp độ 2). 

 - Tỷ lệ thao tác xa thành công lưới điện đạt 99,02%. 

 - Tỷ lệ chuyển tải khi xảy ra sự cố < 5 phút đạt 83,6%. 

2.3. An toàn – mỹ quan hệ thống điện 

- Không còn trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp phát sinh. 

- Không có vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Không để tồn tại phát sinh vi phạm hành lang an toàn lưới điện. 

- Không để xảy ra tai nạn điện ngoài nhân dân. 

- Không để xảy ra tai nạn lao động. 

- Mỹ quan đô thị: đã hoàn tất kế hoạch chỉnh trang làm gọn 28.422 trụ điện và 660 km đường 

dây thông tin.  

II. Về công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng 

1. Phát triển khách hàng sử dụng điện:  

2021 

(khách hàng) 

2020 

(khách hàng) 

Tăng/giảm (so với năm 2020) 

Khách hàng % 

2.668.927 2.614.388 54.539 +2,09% 

2. Công tác thu ngân: 

Tỷ lệ thu không sử dụng tiền mặt là 99,59% về khách hàng và tương ứng 99,38% về tiền.  

3. Chỉ số tiếp cận điện năng:  

Tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn bằng các nỗ lực nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đẩy 

mạnh thông tin truyền thông, tích cực hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục liên quan tại các cơ 

quan quản lý Nhà nước và rút ngắn thời gian xây dựng trạm, gắn mới đo đếm,... Đảm bảo 100% 

các công trình đầu tư cấp điện cho khách hàng qua lưới trung áp có thời gian thực hiện (thủ tục 

liên quan đến ngành điện) ≤ 5 ngày làm việc.  

4. Các dịch vụ trực tuyến của ngành điện:  

Đáp ứng 100% dịch vụ trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ giải quyết trực tuyến đạt 99,80% được tiếp 

nhận qua tổng đài chăm sóc khách hàng, cổng dịch vụ công, website/ứng dụng CSKH, Zalo,… 

(trong đó 76,73% tổng số yêu cầu được tiếp nhận qua môi trường mạng Web/Email/App/Zalo/…, 

35,79% yêu cầu khách hàng được trả lời tự động).  

5. Công tác lắp đặt hệ thống đo đếm từ xa: 



Tính đến cuối năm 2021, toàn Tổng công ty đã lắp đặt được 2.467.978 công tơ điện tử có 

tính năng thu thập từ xa, đạt tỷ lệ 92,47% trên tổng số khách hàng, trong đó, tỷ lệ kết nối của điện 

kế đo xa đã lắp đặt đạt 98,30%. 

III. Thực hiện tốt chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” 

Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể và đến 

nay Tổng công ty đã hoàn thành 35/82 nhiệm vụ thuộc kế hoạch chuyển đổi số EVN giao trong 

giai đoạn 2021-2025, đạt tỷ lệ 42,68% của kế hoạch 05 năm.  

IV. Công tác đầu tư xây dựng lưới điện: 

a)Đối với các công trình lưới điện truyền tải 220kV, 110kV:  

Công 

trình 

KH EVN 

giao 2021 
Thực hiện GHI CHÚ 

Khởi 

công 

02 CT 

220kV 

07 CT 

110kV 

02 CT 

220kV 

07 CT 

110kV 

1. Nhánh rẽ TBA 220kV Tân Sơn Nhất: đã khởi 

công ngày 22/4/2021. 

2. Trạm 220kV Tân Sơn Nhất: đã khởi công ngày 

21/12/2021. 

3. Lắp MBA thứ 2 trạm 110kV Bình Lợi: đã khởi 

công ngày 10/3/2021. 

4. Cải tạo TBA 110kV Chợ Lớn: đã khởi công 

ngày 30/3/2021. 

5. Cải tạo ĐD 110kV Cát Lái – Sao Mai: đã khởi 

công ngày 17/5/2021. 

6. Cải tạo trạm 110kV Bình Triệu: đã khởi công 

ngày 30/6/2021. 

7. Cải tạo trạm 110kV Tân Thuận: đã khởi công 

ngày 15/7/2021. 

8. Cải tạo trạm 110kV Thủ Đức Đông: đã khởi 

công ngày 22/7/2021. 

9. Trạm 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối: 

đã khởi công ngày 16/12/2021. 

Hoàn 

thành 

06 CT 

110kV 
04 CT 

110kV 

1. Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn – Bà 

Quẹo: đã đóng điện ngày 20/5/2021. 

2. Cải tạo ĐD 110kV Phú Lâm – Phú Định 1, 2: 

đã đóng điện ngày 13/6/2021. 

3. Lắp MBA thứ 2 trạm 110kV Bình Lợi: đã 

đóng điện trong ngày 20/10/2021. 

4. Trạm 110kV Phước Long và đường dây đấu nối: 

đã đóng điện ngày 27/11/2021. 

b) Đối với các công trình lưới phân phối: 

- Đối với công trình XDM lộ ra, trạm ngắt trung thế: đã khởi công 13/13 công trình (đạt 

100% kế hoạch), hoàn thành 24/24 công trình (đạt 100% kế hoạch).  

- Đối với công trình ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin: đã khởi công 08/06 

công trình mới, hoàn thành 04/04 công trình (đạt 100% kế hoạch).  

V. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể 



a, Công đoàn: 

 - Đã cấp kinh phí hoạt động phòng chống dịch Covid – 19 cho các đơn vị để hỗ trợ NLĐ 

với số tiền là 662 triệu đồng và hỗ trợ đoàn viên công đoàn phòng chống dịch Covid – 19 với số 

tiền là 643 triệu đồng để việc trang bị khẩu trang, chế phẩm diệt khuẩn cần thiết cho NLĐ, đoàn 

viên (200.000 đồng/đoàn viên), nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho NLĐ, đoàn viên.  

 - Đã hỗ trợ kinh phí để các đơn vị kịp thời động viên, thăm hỏi NLĐ bị ảnh hưởng bởi 

Covid - 19 với số tiền 2,062 tỷ đồng.  

 - Đã thực hiện thăm hỏi 1.289 trường hợp NLĐ bị nhiễm bệnh Covid -19 (F0) với số tiền 

là 12,89 tỷ đồng; 67 trường hợp NLĐ nghi nhiễm, tiếp xúc trực tiếp ca dương tính Covid – 19 

phải đi cách ly tập trung (F1) với số tiền 134 triệu đồng.  

 - Đã hỗ trợ 03 trường hợp NLĐ qua đời do Covid – 19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

với số tiền là 120 triệu đồng và thực hiện tương trợ theo TƯLĐTT. 

 - Đã triển khai việc cung cấp 348 túi thuốc cần thiết đến các trường hợp F0 với tổng giá 

trị là 104,4 triệu đồng và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho 538 gia đình CNVC-LĐ có từ hai 

người trở lên trong gia đình nhiễm bệnh với số tiền 538 triệu đồng. 

 - Thực hiện trao 06 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” (10.000.000 đồng/sổ) cho 06 

cháu là trẻ em mồ côi, con của đoàn viên Công đoàn qua đời do Covid-19 với tổng số tiền là 60 

triệu đồng. 

 - Đã thực hiện chi số tiền gần 10 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho công nhân trực tiếp quản lý vận 

hành, sửa chữa lưới điện và công nhân tiếp xúc trực tiếp với khách hàng với mức 100.000 

đồng/người/ngày và chi hỗ trợ cho điện thoại viên của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng trực tổng 

đài và công nhân trực tiếp tại Công ty Dịch vụ Điện lực với mức 50.000 đồng/người/ngày. 

b, Đoàn Thanh niên: 

 - Đã phát huy vai trò xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội thành phố và địa phương, đơn vị: 

+ Tổ chức Lễ ra quân thực hiện công trình “Chung tay xây dựng Thành phố mới Thủ Đức”. 

+ Công trình thanh niên “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”. 

+ Công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”. 

+ Công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”. 

+ Công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”. 

+ Công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm”. 

 - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đoàn Tổng công ty cũng 

đã góp phần hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch thông qua các hoạt động cụ thể như sau: 

+ Triển khai cuộc vận động trong ĐVTN quyên góp các vật dụng, vật phẩm cần thiết góp 

phần chung tay hỗ trợ cho lực lượng tình nguyện viên, bác sỹ đang thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

+ Phối hợp Công đoàn Tổng công ty triển khai chương trình Túi thuốc an sinh. 

+ Đoàn Tổng công ty đã kết nối với Đoàn Thanh niên EVN, Đoàn Thanh niên các Tổng 

công ty miền Bắc, miền Trung và Hà Nội phát động chương trình gây quỹ “Tuổi trẻ 

EVN thắp sáng niềm tin”. 



- Có 02 gương cán bộ đoàn trẻ vinh dự được tuyên dương danh hiệu “Công dân trẻ tiêu 

biểu TP. Hồ Chí Minh” (đ/c Huỳnh Ngọc Hoàng – Phó Bí thư Chi đoàn 2, Đoàn cơ sở 

Công ty Điện lực Hóc Môn) và “Thanh niên tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” năm 2021 (đ/c 

Đoàn Ngọc Minh – Bí thư Chi đoàn cơ sở Trung tâm Điều độ Hệ thống điện). 

c, Thực hiện trách nhiệm xã hội 

 - Trong năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác giảm giá điện, tiền điện để hỗ 

trợ cho khách hàng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19, theo đó đã thực hiện giảm giá cho 2,26 

triệu khách hàng với tổng số tiền giảm khoảng 640 tỷ đồng. 

 - Duy trì giải quyết cho 1.577.815 công nhân, sinh viên, người lao động thuê nhà được 

sử dụng đúng giá điện quy định. 

 - Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM và các địa phương 

với tổng số tiền đã tham gia đóng góp, ủng hộ là hơn 42 tỷ đồng. 

VI. Đánh giá chung 

1. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế của Thành phố. Đặc biệt trong giai đoạn đỉnh điểm của 

dịch bệnh (tháng 7, 8, 9), Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các bệnh 

viện, cơ sở y tế, cơ sở cách ly, bệnh viện dã chiến phục vụ phòng, chống dịch Covid-19: 

tổng cộng 504 địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó 113 bệnh 

viện, 61 cơ sở y tế, 288 cơ sở cách ly và 42 bệnh dã chiến. 

2. Vượt qua khó khăn của đợt dịch lần thứ 4, đảm bảo hoạt động SXKD của Tổng công ty 

được thông suốt; ổn định tâm tư, đời sống của CBCNV-NLĐ và tham gia tốt hoạt động an 

sinh xã hội cho Thành phố trong phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia các hoạt 

động an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM và các địa phương với tổng số tiền đã tham gia 

đóng góp, ủng hộ là hơn 42 tỷ đồng, trong đó đã đóng góp 20 tỷ đồng cùng Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam ủng hộ Quỹ mua vaccine của cả nước 400 tỷ đồng. 

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật tiếp tục được cải thiện, tổn thất điện năng đạt 3,12% (thấp hơn 0,26% 

so với kế hoạch EVN giao); các chỉ số độ tin cậy lưới điện SAIFI, SAIDI đạt lần lượt là 

0,54 lần và 41,42 phút. 

4. Tiếp tục cải thiện công tác kinh doanh và DVKH, đưa vào hoạt động Tổng đài đa kênh; 

cung cấp các dịch vụ trực tuyến đạt 100%; tăng mạnh số khách hàng sử dụng App Chăm 

sóc khách hàng và liên kết qua Zalo đạt trên 75%. 

5. Đạt kết quả tốt trong thực hiện Chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” (hoàn thành 15/15 nhiệm vụ EVN giao thực hiện trong 

năm 2021 và hoàn thành sớm 20 nhiệm vụ EVN giao thực hiện trong giai đoạn 2022 – 

2025). 

6. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ và Khoa học kỹ thuật vào tất cả các lĩnh vực SXKD và 

DVKH; có nhiều đề tài, sáng kiến và có 03 sản phẩm được xét duyệt công nhận là sản 

phẩm “Make by EVN” trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đưa vào vận hành Trung 

tâm An toàn thông tin đầu tiên của ngành điện (SOC). 



7. Nâng cao năng lực quản trị, áp dụng mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp toàn diện (ERM) 

theo thông lệ quốc tế. 

Và đặc biệt nổi bật là: 

8. Đã đạt kết quả tốt trong xây dựng lưới điện thông minh, tăng 17 bậc so với đánh giá năm 

2020 của SP Group và đứng thứ 2 ASEAN về chỉ số lưới điện thông minh. 

9. Tổng công ty là 01 trong 30 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã vinh dự được UBND 

TP.HCM trao tặng giải thưởng Thương hiệu vàng TP.HCM năm 2021. 

B. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2022 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến phức tạp, 

khó lường, TP.HCM đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn, đối diện với các thử thách lớn. Trong 

bối cảnh đó, Tập đoàn đã đề ra chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. 

 Trên tinh thần đó, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau: 

I. CHỦ ĐỀ NĂM      

“Thích ứng an toàn, linh hoạt để tập trung phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh và chuyển đổi số thành công” 

II. MỤC TIÊU 

1. Đảm bảo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển của Tổng công ty Điện lực TP.HCM trong tình 

hình mới với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-

19”; đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh 

doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành 

phố.  

2. Công tác đầu tư xây dựng: tập trung khắc phục các tồn tại, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các dự án. 

3. Đột phá trong đầu tư hiện đại hóa lưới điện; 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 năm 2022 của EVNHCMC ngày càng tiệm cận với trình độ phát triển lưới điện thông 

minh của thế giới. 

4. Xây dựng Tổng công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ngang tầm các công ty 

điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Đối với các nhiệm vụ đã hoàn 

thành, tiếp tục theo dõi, khai thác hiệu quả các kết quả đã đạt được và không ngừng hoàn thiện 

nâng cao chất lượng. 

5. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tối ưu hóa chi 

phí sản xuất kinh doanh; nâng cao năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng 

dịch vụ khách hàng. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

Để thực hiện tốt Chủ đề năm, mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, Tổng công ty xây dựng và triển 

khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

https://dantri.com.vn/suc-khoe/dai-dich-covid-19.htm


Nhiệm vụ 1 – Đảm bảo cung cấp điện, nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống điện và 

an toàn điện 

Nhiệm vụ 2 – Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh điện và chất lượng dịch vụ khách hàng 

Nhiệm vụ 3 – Nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng 

Nhiệm vụ 4 – Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí 

Nhiệm vụ 5 – Hoàn thiện, đổi mới tổ chức - quản trị 

Nhiệm vụ 6 – Triển khai toàn diện chuyển đổi số, kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin và các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0  vào tất cả các lĩnh vực hoạt động 

Nhiệm vụ 7  – Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu 

quả; đảm bảo an sinh xã hội. 

Nhiệm vụ 8 – Nâng cao hiệu quả quản trị, thực hiện tốt chủ đề năm; thực hiện tốt quy chế dân 

chủ cơ sở; xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho người NLĐ 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Ban Truyền thông – Tổng công ty Điện lực TP.HCM; 

Địa chỉ: Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; 

Email: bantruyenthong@evnhcmc.vn   Điện thoại: 028. 22201177;  

Website: www.evnhcmc.vn 
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10 KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NĂM 2021 CỦA EVNHCMC 

1. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế của Thành phố. 

2. Vượt qua khó khăn của đợt dịch lần thứ 4, đảm bảo hoạt động SXKD của Tổng 

công ty được thông suốt; ổn định tâm tư, đời sống của CBCNV và tham gia tốt hoạt động 

an sinh xã hội cho Thành phố trong phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Đạt kết quả tốt trong xây dựng lưới điện thông minh, tăng 17 bậc so với đánh giá 

năm 2020 của SP Group và đứng thứ 2 ASEAN về chỉ số lưới điện thông minh. 

4. Các chỉ tiêu kỹ thuật tiếp tục được cải thiện, tổn thất điện năng đạt 3,12%; các chỉ 

số độ tin cậy lưới điện SAIFI, SAIDI đạt lần lượt là 0,54 lần và 41 phút. 

5. Tiếp tục cải thiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đưa vào hoạt động 

Tổng đài đa kênh; cung cấp các dịch vụ trực tuyến đạt 100%; tăng mạnh số khách hàng sử 

dụng App Chăm sóc khách hàng và liên kết qua Zalo đạt trên 75%. 

6. Đạt kết quả tốt trong thực hiện Chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số 

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” (hoàn thành 15/15 nhiệm vụ EVN giao thực 

hiện trong năm 2021 và hoàn thành sớm 20 nhiệm vụ EVN giao thực hiện trong giai đoạn 

2022 – 2025). 

7. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ và Khoa học Kỹ thuật vào tất cả các lĩnh vực 

SXKD và DVKH; có nhiều đề tài, sáng kiến và có 03 sản phẩm được xét duyệt công nhận 

là sản phẩm “Make by EVN” trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đưa vào vận hành 

Trung tâm An toàn thông tin đầu tiên của ngành điện (SOC). 

8. Thành lập Công ty Điện lực Thủ Đức để nâng cao chất lượng cung cấp điện và 

phát triển lưới điện thông minh cho Thành phố mới – Thành phố Thủ Đức. 

9. Nâng cao năng lực quản trị, áp dụng mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp toàn 

diện (ERM) theo thông lệ quốc tế. 

10.  Công tác xây dựng đảng và hoạt động các đoàn thể: xây dựng Đảng bộ trong sạch 

vững mạnh; lãnh đạo các Đoàn thể đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực 

hiện tốt “mục tiêu kép”: đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID - 19, giữ vững ổn định 

công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và 

trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng”. 


