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VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  

VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM 

 

Hôm nay, ngày 15 tháng 1 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN 

HCMC) cung cấp thông tin về tình hình thực hiện công tác năm 2020 và các nhiệm 

vụ năm 2021: 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 VÀ 

GIAI ĐOẠN 2016-2020 

Năm 2020 là năm Tổng công ty thực hiện Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công 

ty giai đoạn 2017 – 2020 theo định hướng chuyên môn hóa cao, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. Tổng công ty đã xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông 

minh, kết hợp với đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu tận dụng những thành tựu của Cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo ngành điện 

luôn đi trước một bước để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, hiện đại. 

Mặc dù năm 2020 là năm không ít khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm sát 

sao của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố, sự phối 

hợp chặt chẽ của các Sở ngành liên quan, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể 

CNVC-LĐ, Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp được giao theo chủ đề năm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng 

cao năng lực quản trị doanh nghiệp”. 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, việc 

hoàn thành tốt kế hoạch năm là cơ sở để xây dựng mục tiêu phát triển cho giai đoạn 

5 năm tiếp theo 2021-2025. 

Tổng công ty chọn chủ đề năm 2020 là: 

“Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực 

quản trị doanh nghiệp” 

Với mục tiêu nâng cao năng lực điều hành, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn 

định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững của Thành phố. Hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện,  thực 

hiện từng bước chuyển đổi số các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó, nâng 

cao năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ người lao động, sử dụng hiệu quả mọi 

nguồn lực để tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 2016 – 2020 và 

từng bước xây dựng Tổng công ty ngang tầm các Công ty Điện lực của các nước 

tiên tiến trong khu vực. 



                                                                        

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020 

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

1. Về cung ứng điện đã đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh, các sự kiện chính trị - văn hóa trên địa bàn thành phố. 

2. Về công tác vận hành lưới điện 

2.1. Độ tin cậy cung cấp điện: về đích sớm 2 năm theo lộ trình đến 2020.  

Chỉ số độ tin cậy 

lưới điện phân 

phối 

  

Thực hiện 

2020 

MAIFI (lần) 0,35  

SAIFI (lần) 0.59  

SAIDI (phút) 44,23  

Các giải pháp chính nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:  

- Thực hiện được 14.409 lượt thi công trên đường dây trung thế đang mang 

điện (live-line), tăng 4.856 lượt so với cùng kỳ năm 2019; thực hiện vệ sinh 

cách điện bằng nước áp lực cao trên lưới điện trung thế là 6.647 lượt, trên 

lưới điện cao thế là 20 lượt (tại 20 trạm biến áp 110kV); góp phần giảm 

SAIFI 28,48 lần và SAIDI 4.543 phút trong năm 2020. 

- Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp ngăn ngừa, giảm sự cố lưới điện, 

đặc biệt đối với các nhóm nguyên nhân sự cố phổ biến; tăng cường ứng dụng 

các thiết bị phục vụ thử nghiệm, chẩn đoán góp phần giảm sự cố, nâng cao độ 

tin cậy cung cấp điện. 

- Lưới điện 110kV được duy trì vận hành đáp ứng tiêu chuẩn N-1, các trạm trong 

khu vực nội thành phấn đấu đạt tiêu chí N-2; không để xảy ra tình trạng 

non/đầy/quá tải kéo dài ở chế độ vận hành bình thường. 

2.2. Hoàn tất lắp đặt 54,3 MVAr tụ bù, đạt 100,64% so với kế hoạch Tập đoàn giao 

là 53,95 MVAr. 

2.3. Tự động hóa lưới điện 

Tổng công ty đã về đích sớm từ 02 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020, 

cụ thể: 

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

mô hình không người trực/điều khiển xa (54/54 trạm), trong đó 48/54 trạm 

đã rút người hoàn toàn. 

- Đã hoàn tất trang bị và vận hành hiệu quả chức năng mini-SCADA cho 100% 

tuyến dây 22kV, trong đó có 30% tuyến dây công cộng có chức năng 

DAS/DMS (tự động hóa cấp độ 2). 

- Đầu tư, trang bị phương tiện thi công, dụng cụ đồ nghề, đào tạo nhân lực để đưa 

vào vận hành 16 tổ thi công live-line trung thế, đáp ứng tốt nhu cầu sửa chữa, 



                                                                        

bảo dưỡng, thi công trên lưới điện của các đơn vị; đã đào tạo thành công 01 tổ 

thi công live-line 110kV, đưa vào hoạt động trong tháng 12/2020. 

2.4. 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. 

- Mỹ quan đô thị: đã hoàn tất kế hoạch chỉnh trang làm gọn 27.196 trụ điện và 

650.000 km đường dây thông tin.  

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

Chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được hoàn thiện; hạ tầng để cung cấp 

các dịch vụ trực tuyến cơ bản hoàn chỉnh; thực hiện tốt rút ngắn thời gian tiếp cận 

điện năng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền hành chính điện tử 

của Thành phố. 

Thực hiện Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm điện, 

giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện, Tổng công ty đã thực hiện việc hỗ trợ 

giảm chi phí tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid 19 đợt 1 (vào 

các tháng 4, 5, 6/2020) với tổng số tiền hơn 1.086 tỷ đồng; đợt 2 (vào các tháng 10, 

11, 12/2020) với số tiền dự kiến là hơn 420 tỷ đồng. 

1. Phát triển khách hàng sử dụng điện:  

2020 

(khách hàng) 

2019 

(khách hàng) 

Tăng/giảm (so với năm 2019) 

Khách hàng % 

2.614.395 2.541.114 73.281 +2,88% 

Tỷ lệ thu không sử dụng tiền mặt là 98,68% về khách hàng và tương ứng 

98,53% về tiền.  

2. 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 tại 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, phấn 

đấu để chỉ số tiếp cận điện năng năm 2020 của Việt Nam đạt thứ hạng 24/190 nền 

kinh tế, DTF tăng 0,3 điểm từ 87,9 lên 88,2, xếp hạng thứ 4 trong các nước ASEAN. 

3. Các dịch vụ trực tuyến của ngành điện:  

Đáp ứng 100% dịch vụ trực tuyến mức độ 4 đối với 19/19 loại hình dịch vụ điện 

và 12 loại hình dịch vụ đã đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỉ lệ giải quyết trực 

tuyến đạt 100%.  



                                                                        

4. Công tác lắp đặt hệ thống đo đếm từ xa 

Tính đến cuối năm 2020, toàn Tổng công ty đã lắp đặt được 2.083.069 công tơ 

điện tử có tính năng thu thập từ xa, đạt tỉ lệ 81,42% trên tổng số khách hàng, theo 

đó tỷ lệ kết nối đạt 98,15%. 

PHẦN 2 

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021 

 

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tại kỳ 

họp thứ 10 tháng 11/2020, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Nghị quyết Phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 với mục tiêu tổng quát là: tập trung thực hiện hiệu quả 

mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 

phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và 

sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị trường trong nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án quan trọng và công trình trọng điểm quốc gia; phát huy vai trò của các 

vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền 

kinh tế số, xây dựng xã hội số. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.  

Về phía ngành điện, Tập đoàn đã đề ra Chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong 

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Trên tinh thần đó, Tổng công ty xây dựng 

kế hoạch hoạt động năm 2021, như sau: 

 

I. 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” 

II. MỤC TIÊU 

1. Nâng cao năng lực điều hành, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng 

dịch vụ ngày càng cao, 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. Đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn Thành phố, nâng cao chất lượng cung 

ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng. 

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. 

5. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động. 



                                                                        

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Để thực hiện tốt Chủ đề năm, mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021, Tổng công ty xây 

dựng và triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

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 chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng  

Nhiệm vụ 3 – Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh điện và chất 

lượng dịch vụ khách hàng 

Nhiệm vụ 4 - Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu 

vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh 

Nhiệm vụ 5 – Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và đảm bảo tiết kiệm, chống lãng 

phí 

Nhiệm vụ 6 – Hoàn thiện sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu qủa 

quản trị doanh nghiệp 

Nhiệm vụ 7 – Xây dựng lộ trình triển khai toàn diện chuyển đổi số, kết hợp với đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ mới và các thành tựu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0 vào tất cả các lĩnh vực hoạt động 

Nhiệm vụ 8 – Nâng cao hiệu quả quản trị; 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 lao động 

Nhiệm vụ 9 – Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng 

điện hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội 
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