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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 

VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019 

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019 

 

Trong tháng 8 năm 2019, 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 cũng như các sự kiện, hoạt động dịp lễ kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 

Tám và Quốc khánh 2/9. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 

8/2019 đạt 21,26 tỷ kWh (trung bình 685,8 triệu kWh/ngày), tăng 8,9% so với cùng 

kỳ. Lũy kế 8 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 160,82 tỷ kWh, tăng 10,86% so 

với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 8/2019 ước 

đạt 19,13 tỷ kWh; lũy kế 8 tháng năm 2019 ước đạt 139,06 tỷ kWh, tăng 10,29% 

so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 9,86%. 

Sản lượng điện mặt trời phát lên lưới trong tháng 8 trung bình khoảng 31,1 triệu 

kWh/ ngày, chiếm tỷ lệ khoảng 4,5% sản lượng phát toàn hệ thống. 

Công tác chủ động ứng phó với các cơn bão số 3, 4 và các đợt mưa lũ ảnh 

hưởng bởi áp thấp nhiệt đới ở miền Trung được các đơn vị triển khai thực hiện rất 

tích cực, khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện tại các tỉnh miền Bắc và 

miền Trung. 

Trào lưu truyền tải trong tháng 8/2019 vẫn theo hướng từ miền Bắc vào miền 

Trung và từ miền Trung vào miền Nam với sản lượng điện truyền tải ước đạt 17,6 tỷ 

kWh. Công suất truyền tải cao nhất trên trên các đường dây 500kV Bắc - Trung là 

2.000 MW và Trung - Nam là 2.950 MW, sản lượng điện truyền tải vào miền Nam 

khoảng 31,1 triệu kWh/ngày (tương đương 10,4% nhu cầu điện miền Nam). 

Cập nhật đến hết tháng 8, lượng nước về các hồ thủy điện vẫn tiếp tục thấp, 

hầu hết đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2018, với tần 

suất từ 75-99%. Đặc biệt là các hồ thủy điện lưu vực sông Đà, mặc dù đang trong 

giai đoạn lũ chính vụ nhưng không xuất hiện trận lũ nào đáng kể, lượng nước về 

thấp nhất trong 30 năm trở lại đây (kể từ khi có Nhà máy Thủy điện Hòa Bình). 

Tính đến ngày 31/8/2019, mực nước của 37 hồ thủy điện của EVN đều thấp hơn 

cùng kỳ 2018, trong đó 23/26 hồ chứa có quy định về mực nước theo Quy trình 

vận hành ở mức thấp hơn so quy định. Tổng dung tích hữu ích ở các hồ thủy điện 

khoảng 14,7 tỷ m3 thấp hơn cùng kỳ năm 2018 khoảng 11,2  tỷ m3 (tương ứng với 

lượng điện năng khoảng 2,5 tỷ kWh). 

Về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng: Đến nay đã có 35/63 tỉnh/thành 

phố đã ban hành cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước và ngành 
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Chí Minh, 14 tỉnh phía Bắc, 10 tỉnh miền Trung và 9 tỉnh ở phía Nam. Trong 8 

tháng đầu năm đã có 8,2 triệu khách hàng (chiếm 31% tổng số khách hàng) đã thanh 

toán tiền điện không dùng tiền mặt. Các Tổng Công ty Điện lực đã làm việc với các 

khách hàng trọng điểm sử dụng điện (trên 3 triệu kWh/năm) và đã ký thỏa thuận 

tham gia chương trình Điều chỉnh phụ tải (DR) phi thương mại với 3.035 khách 

hàng với tổng công suất đỉnh tiềm năng tiết giảm được là 1.552 MW.  

Về Chương trình điện mặt trời mái nhà: tính đến ngày 31/8/2019, đã có 12.765 

công trình điện mặt trời mái nhà đăng ký bán điện cho EVN với tổng sản lượng điện 

bán là 30,5 triệu kWh. Trong đó, tổng công suất các công trình điện mặt trời mái nhà 

của khách hàng là 216 MWp. Tuy nhiên, Quyết định 11/QĐ-TTg về cơ chế khuyến 

khích phát triển điện mặt trời đã hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019 nhưng đến nay chưa 

có cơ chế cho giai đoạn sau ngày 01/7/2019. Vì vậy, các đơn vị chưa có cơ sở pháp 

lý để hướng dẫn khách hàng cũng như chưa thực hiện được các thủ tục mua bán điện 

từ các dự án điện mặt trời mái nhà của khách hàng mới. Hiện nay Tập đoàn đang 

chờ hướng dẫn của Bộ Công Thương để thực hiện việc ký hợp đồng mua điện với 

các chủ đầu tư các dự án điện mặt trời mái nhà. 

Về đầu tư xây dựng nguồn điện: trong tháng 8/2019 đã hoàn thành chạy thử 

thách 30 ngày dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng; tiếp tục triển khai dự án Nhiệt 

điện Duyên Hải 3 mở rộng theo tiến độ. Về lưới điện, lũy kế 08 tháng đầu năm, 

EVN và các đơn vị khởi công được 88 dự án điện các cấp điện áp từ 110 kV đến 500 

kV; đóng điện, đưa vào vận hành 91 dự án.  

Về công tác thoái vốn: đã thực hiện bán đấu giá công khai cổ phần Công ty Tài 

chính CP Điện lực (EVNFinance) với số lượng cổ phần bán thành công là 16.250 

triệu cổ phần, dự kiến thu về 219,05 tỷ đồng. Số cổ phần còn lại tiếp tục được chào 

bán cạnh tranh và/hoặc thỏa thuận cuối năm 2019. 

Một số nhiệm vụ công tác của EVN trong tháng 9 năm 2019 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 

tháng 9, lượng nước về các hồ trên cả nước khả năng vẫn tiếp tục kém, thấp hơn 

trung bình nhiều năm và năm 2018. 

Tháng 9/2019, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến 

ở mức 682 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 36.550 MW. 

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 9/2019 là: Tiếp tục thực hiện nghiêm 

theo quy trình điều tiết liên hồ chứa thủy điện; hạn chế khai thác các hồ chứa phía 

Bắc (đến 15/9 kết thúc mùa lũ) để đảm bảo mục tiêu tích nước vào cuối năm, các 

khu vực còn lại huy động đảm bảo mực nước giới hạn theo quy trình và yêu cầu 

cấp nước hạ du cho các địa phương; khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than; 

điện khí khai thác theo khả năng cấp nhiên liệu. Các đơn vị chấp hành nghiêm túc 

chỉ đạo của Tập đoàn về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an 

toàn hồ đập, công trình thuỷ điện và vùng hạ du trong mùa mưa bão; vận hành an 

toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam trong điều 

kiện truyền tải cao cho miền Nam. 
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Về công tác đầu tư xây dựng nguồn điện: trong tháng 9/2019 hoàn thành các 

thủ tục thử nghiệm còn lại và tổ chức khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 

4; hoàn thành các thử nghiệm còn lại và chuẩn bị phát điện thương mại dự án Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch); phấn đấu khởi 

công dự án Điện mặt trời Phước Thái 1... 

Ngoài ra, trong tháng 9, EVN và các đơn vị sẽ triển khai nhân rộng cung cấp 

dịch vụ điện theo phương thức điện tử; thực hiện thí điểm kết nối với Cổng Dịch 

vụ công quốc gia với 2/20 dịch vụ (dịch vụ cấp điện trung áp và dịch vụ thanh toán 

tiền điện) và tiếp tục vận động khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền 

mặt... 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Email: bantt@evn.com.vn  

Điện thoại: 024.66946405/66946413;  Fax: 024.66946402 

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

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

mailto:bantt@evn.com.vn
mailto:bantt@evn.com.vn
http://www.evn.com.vn/
http://www.evn.com.vn/
http://www.tietkiemnangluong.vn/
http://www.tietkiemnangluong.vn/



