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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thông tin để công bố theo quy định tại
Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản
xuất, kinh doanh năm 2021 của EVNNPT
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc
quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về
công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc
gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018
của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
Căn cứ Văn bản số 194/EVNNPT-HĐTV ngày 06/7/2021 của Hội đồng
thành viên EVNNPT về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo quy
định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Tờ trình số 1815/TTr-EVNNPT ngày 20/5/2022 của Tổng Giám đốc
EVNNPT về việc phê duyệt thông tin trước khi công bố trên trang thông tin điện
tử theo quy định của Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng thành
viên.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt thông tin để công bố theo quy định tại Nghị định số
47/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất,
kinh doanh năm 2021 của EVNNPT (theo điểm c, khoản 1, Điều 23) như Phụ lục
kèm theo.
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Điều 2. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng và
Trưởng các ban của EVNNPT căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các TV HĐTV;
- Lưu: VT, TH, KH.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Tùng
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Phụ lục
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2021 CỦA EVNNPT
(THEO BIỂU SỐ 3 PHỤ LỤC II CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
Theo Quyết định số 136/QĐ-EVN ngày 26/01/2021 của Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN) về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) - đầu tư xây
dựng (ĐTXD) - tài chính năm 2021 cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia
(EVNNPT).
Theo Quyết định số 1583/QĐ-EVN ngày 16/11/2021 của EVN về việc điều
chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐTXD - tài chính năm 2021 cho
EVNNPT.
Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2021
EVNNPT đã thực hiện như sau:
CÁC CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 CỦA EVNNPT
Thực
hiện năm Kế hoạch
2021
2020
EVN giao

NĂM 2021
Thực
hiện
% KH
năm
2021
6
7=6/5

TT

CHỈ TIÊU

Đơn vị
tính

1

2

3

4

5

Tỷ kWh

203,853

199,50

200,86

%

2,23

2,29

2,29

Tỷ đồng

763,431

864,800

793,501

đ/kWh

86,25

81,36

78,32

so TH
2020
%
8=6/4

1

Sản lượng điện
truyền tải

2

Tổn thất

3

Giá trị thực hiện sửa
chữa lớn

4

Giá TTĐ

5

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

17.675

17.126

96,9

6

Tổng chi phí
Lợi nhuận thuần từ
hoạt động SXKD
Thuế TNDN
Số lao động bình
quân
Tổng quỹ lương.
Trong đó:
- Quỹ lương quản lý

Tỷ đồng

16.910

16.054

94,9

Tỷ đồng

1.031

1.079

104,6

Tỷ đồng

220

224

102,0

Người

6.507

6.626

6.467

99,4

Tỷ đồng

1.942

1.750

1.897

97,7

Tỷ đồng

2,354

6,084

6,207

263,7

- Quỹ lương lao động

Tỷ đồng

1.939

1.744

1.890

97,5

7
8
9
10

100,7

98,5

91,8

103,9
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021
Về SXKD và QLVH hệ thống truyền tải điện quốc gia
- Sản lượng điện truyền tải: Trong năm 2021, EVNNPT đã vận hành hệ
thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cùng EVN đảm bảo
cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước với sản lượng điện
truyền tải đạt 200,86 tỷ kWh, đạt 100,7% KH Tập đoàn giao, giảm 1,47% so với
năm 2020. Sản lượng điện truyền tải sụt giảm mạnh xuất phát từ nguyên chính
do: (i) Sự phát triển mạnh của các nguồn NLTT, đặc biệt các nguồn điện mặt trời
áp mái phát thẳng vào lưới điện phân phối, không đi qua lưới truyền tải; (ii) Do
sụt giảm sản lượng điện tiêu thụ của phụ tải do đại dịch Covid 19.
- Tổn thất điện năng năm 2021 thực hiện đạt 2,29%, tăng 0,06% so với năm
2020, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 EVN giao.
- QLVH hệ thống điện truyền tải: Trong năm 2021, mặc dù tình hình vận hành
lưới điện truyền tải đã được cải thiện nhiều so với giai đoạn trước đây, tuy nhiên
vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức do lưới truyền tải nhiều nơi chưa đảm bảo
đáp ứng tiêu chí N-1, vẫn còn một số khu vực vận hành trong tình trạng đầy và quá
tải tại một số thời điểm, tình trạng vi phạm hành lang lưới điện truyền tải vẫn diễn ra
rất phức tạp và khó lường, đại dịch Covid 19 với các đợt dãn cách xã hội kéo dài đã
ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Khắc phục những
khó khăn bất cập, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã quyết liệt thực hiện
đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật và vận hành để phòng ngừa, ngăn chặn và xử
lý kịp thời các sự cố, khiếm khuyết, hiện tượng bất thường trên lưới điện. Đã bố trí,
sắp xếp lực lượng vận hành để đáp ứng công tác quản lý vận hành trong điều kiện
dịch bệnh kéo dài. Công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, thí nghiệm định
kỳ đã được triển khai thực hiện ngay từ những tháng cuối năm 2020 để đảm bảo
thiết bị vận hành an toàn, ổn định.
- Suất sự cố: công tác giảm thiểu sự cố đã được Tổng công ty và các đơn vị
quyết liệt chỉ đạo và triển khai thực hiện. Mọi sự cố đều được phân tích, xem xét
nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể để đưa ra các giải pháp xử lý khắc phục kịp
thời. Kết quả trong năm 2021, lưới truyền tải điện xảy ra 101 vụ sự cố, giảm 58
vụ sự cố tương ứng với giảm 36,5% so với năm 2020. Tất cả các chỉ tiêu suất sự
cố đều đạt thấp hơn so với kế hoạch được giao. Các sự cố đã được EVNNPT tập
trung xử lý nhanh, khôi phục cấp điện kịp thời, không để xảy ra sự cố gây ảnh
hưởng lớn đến quá trình cung cấp điện cho phụ tải và gây mất điện trên diện
rộng.
- Công tác sửa chữa lớn: năm 2021, toàn TCT thực hiện giá trị sửa chữa lớn
đạt 793,501 tỷ đồng, đạt 91,8% kế hoạch vốn Tập đoàn giao; và tăng 3,9% so với
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giá trị thực hiện sửa chữa lớn năm 2020. Qua đó đã góp phần đảm bảo chất lượng
lưới điện truyền tải, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành.
- Công tác an toàn: Đã thực hiện nghiêm túc theo các quy định Pháp luật,
chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn và Tổng công ty về công tác an toàn.
Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đi vào nền nếp, tuân thủ
các quy định của pháp luật phòng cháy chữa cháy, trong năm không để xảy ra sự
cố cháy nổ đối với trụ sở, kho tàng và đối với thiết bị do nguyên nhân chủ quan.
Trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, EVNNPT không xảy
ra các sự cố lớn do thiên tai, các sự cố do các cơn bão, mưa lũ được khắc phục
nhanh chóng, đảm bảo truyền tải cung cấp điện liên tục, ổn định. Công tác quản
lý và xử lý vi phạm HLATLĐCA được Tổng công ty và các đơn vị luôn quan
tâm, năm 2021 đã giảm được 99 vụ vi phạm HLAT, đạt chỉ tiêu giảm số vụ vi
phạm EVN giao, không xảy ra tai nạn trong dân do hành lang.
Công tác môi trường của Tổng công ty tại tất cả các dự án đang xây dựng
cũng như đang vận hành đều được thực hiện tốt từ khâu lập dự án đến quá trình
dự án đi vào hoạt động, trong năm 2021 không xảy ra sự cố môi trường. Công tác
An toàn vệ sinh lao động trong quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm cũng như
trong các dự án ĐTXD được lãnh đạo các cấp quản lý quan tâm chỉ đạo thực hiện
đến người lao động. Tuy nhiên trong năm 2021 công tác này của Tổng công ty đã
bộc lộ các vấn đề tồn tại. Sau các vụ tai nạn, lãnh đạo Tổng công ty và các cấp
quản lý, người lao động đã nghiêm túc phân tích nguyên nhân, kiểm điểm trách
nhiệm và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác an toàn trong thời gian
tới.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA EVNNPT NĂM 2021
Bảng Tổng hợp Khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng năm 2021

TT

CHỈ TIÊU

1

2

2
Tổng đầu tư. Trong
đó:
- Giá trị KL đầu tư
thuần
-Trả nợ gốc và lãi vay
ĐTXD
Khởi công
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Đóng điện

1

Đơn vị
tính

Thực
hiện năm Kế hoạch
2021
2020
EVN giao

NĂM 2021
Thực
hiện
% KH
năm
2021
6
7=6/5

so TH
2020
%

3

4

5

8=6/4

Tỷ đồng

19.695

16.468

15.699

95,3

79,7

Tỷ đồng

14.910

11.591

10.752

92,8

72,1

Tỷ đồng

4.785

4.877

4.947

101,4

103,4

công trình

39

45

41

91,1

105,1

công trình

38

56

40

71,4

105,3

Bảng Tổng hợp Tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng năm 2021
Đơn vị tính: Triệu đồng
KH 2021 về Nguồn vốn
TT

1
A
I
II

Đơn vị

2
Tổng Giá trị
Đầu tư (I+II)
Trả nợ gốc và
lãi vay
Tổng Giá trị
đầu tư thuần

Tổng Giá
trị Nguồn
vốn
KH2021
3=4+5
+6+7
16.467.852
4.876.796

Giải ngân vốn ĐTXD thực hiện năm 2021

Trong đó
Nước
ngoài

TDTM

Tự có

Khác

4

5

6

7

825.535 2.693.169 12.933.366
0

Tổng Giá
trị Nguồn
vốn giải
ngân 2021
8=9+10
+11+12

15.780

15.839.932

0

4.876.796

0

4.947.150

11.591.056

825.535 2.693.169

8.056.570

15.780

500kV

5.830.139

806.474 1.092.505

3.915.380

220kV

5.147.025

19.061 1.600.664

110kV

104.851

0

Khác

509.038

0

Trong đó

%
Giải
ngân
vốn so
KH

Nước
ngoài

TDTM

Tự có

Khác

9

10

11

12

13=8/3

11.655

96,2

596.098 2.510.963 12.721.216
0

0

4.947.150

0

101,4

10.892.782

596.098 2.510.963

7.774.066

11.655

94,0

15.780

5.581.838

577.033 1.060.178

3.932.972

11.655

95,7

3.527.300

0

4.839.251

19.061 1.450.785

3.369.405

0

94,0

0

104.851

0

86.219

0

0

86.219

0

82,2

0

509.038

0

385.474

4

0

385.470

0

75,7

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐTXD NĂM 2021
Năm 2021, trong bối cảnh công tác ĐTXD tiếp tục gặp nhiều khó khăn,
vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc
biệt sự ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 với các đợt dãn cách xã hội kéo dài...
nhưng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự hỗ trợ giúp đỡ của
các Bộ ngành và các địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn, cộng với
sự nỗ lực của EVNNPT, của các đơn vị thành viên cùng các đơn vị tư vấn, đơn
vị thi công,... công tác ĐTXD của EVNNPT đã đạt được những kết quả rất đáng
ghi nhận, cụ thể:
- Giải ngân thực hiện vốn ĐTXD: năm 2021 đã giải ngân vốn ĐTXD hoàn
thành với giá trị giải ngân là 15.839,932 tỷ đồng, đạt 96,2% kế hoạch năm 2021
điều chỉnh, trong đó Giải ngân cho khối lượng đầu tư thuần là 10.892,782 tỷ
đồng, đạt 94% kế hoạch điều chỉnh.
- Công tác phê duyệt Dự án đầu tư/Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ
thuật và đấu thầu: trong năm 2021 đã phê duyệt được 108 báo cáo nghiên cứu
khả thi, tăng 27,1% so với năm 2020; phê duyệt 58 thiết kế kỹ thuật, tăng 65,7%
so với năm 2020. Đã thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 1.052 gói thầu các loại với
tổng giá trị trúng thầu 9.001,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 7,45%. Tổ chức lựa
chọn nhà thầu rộng rãi qua mạng cho 839 gói thầu, đạt tỷ lệ 98,13% về mặt số
lượng gói thầu và chiểm tỷ lệ 72,73% về mặt giá trị trong tổng số gói thầu đấu
thầu rộng rãi.
- Công tác khởi công: Khởi công được 41/KH điều chỉnh 45 dự án. Trong
số các dự án khởi công năm 2021 có nhiều dự án trọng điểm phục vụ giải tỏa
công suất các nguồn điện và đảm bảo cung cấp điện như ĐZ 500 kV Vân Phong
- Vĩnh Tân, TBA 500 kV Vân Phong, NCS các TBA 500 kV Pleiku 2, Đăk
Nông; các ĐZ 220 kV Nậm Sum - Nông Cống, Huội Quảng - Nghĩa Lộ - Việt
Trì; các TBA 220 kV: Tương Dương, Nối cấp TBA 220 kV Phố Nối, Vĩnh
Châu, Năm Căn, Duyên Hải...
- Công tác đóng điện: Đóng điện được 40/KH điều chỉnh 56 dự án. Trong
số các dự án đóng điện năm 2021 có các dự án có vai trò hết sức dự án quan
trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, NLTT, thủy điện và các
dự án phục vụ đảm bảo cung cấp điện như các dự án: các ĐZ 500 kV Dốc Sỏi Pleiku 2; Mỹ Tho - Đức Hòa; TBA 500 kV Đức Hòa; NCS TBA 500 kV Pleiku
2; Các ĐZ 220 kV Mường Tè - Lai Châu, Đông Hà - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Quy
Nhơn; các TBA 220 kV Thủy Nguyên, Bến Lức, Giá Rai...
Có thể nói, mặc dù chưa hoàn thành đóng điện các dự án đúng theo KH đề
ra, tuy nhiên trong bối cảnh thế giới và đất nước bị ảnh hưởng của đại dịch
Covid 19 cũng như các khó khăn vướng mắc kéo dài trong công tác chuẩn bị
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đầu tư và BTGPMB, với khối lượng ĐTXD thực hiện và các dự án trọng điểm
đã được hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2021 đã thể hiện sự cố gắng
nỗ lực rất lớn của Tổng công ty và các đơn vị trong năm qua để góp phần cùng
EVN đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt
đối với nhiệm vụ đảm bảo giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, các nguồn
điện NLTT cũng như để đảm bảo cung ứng điện cho các vùng kinh tế trọng
điểm, các trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của đất nước như Hà Nội, thành phố
Hồ Chí Minh và các phụ tải quan trọng đúng theo chỉ đạo của Tập đoàn.
Công tác tài chính đạt được kết quả tốt
Năm 2021, công tác tài chính của EVNNPT đã đạt được kết quả tốt. Một số
kết quả chính là:
- Kết quả hoạt động SXKD: Năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng
1.073 tỷ đồng, hoàn thành KH lợi nhuận Tập đoàn giao. Trong năm EVNNPT đã
thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả tài chính và tối ưu hóa chi phí như: Thực
hiện tiết kiệm 10% chi phí so với định mức đã được Tập đoàn giao, tương ứng với
tiết kiệm 86 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổng
công ty đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định với hệ số bảo toàn vốn là
1,01 lần, khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,31 lần, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là
2,41 lần.
- Công tác thu xếp vốn cho đầu tư: mặc dù công tác thu xếp vốn đầu tư cho
các dự án ngày càng khó khăn, phức tạp, nhưng EVNNPT đã thực hiện tốt để
đảm bảo thu xếp vốn kịp thời cho các dự án. Trong năm 2021, EVNNPT đã thực
hiện thủ tục thu xếp vốn vay trong nước cho 89 dự án với tổng giá trị vay là
32.082 tỷ đồng, trong đó đã ký HĐTD cho 18 dự án với tổng số tiền là 5.817 tỷ
đồng. Đối với vốn vay thương mại nước ngoài, TCT đã phát hành HSYC thu
xếp vốn cho dự án ĐZ 500 kV Đức Hòa - Chơn Thành với số tiền 50 triệu USD
theo hình thức chào cạnh tranh, vay nước ngoài không có bảo lãnh Chính phủ và
đã lựa chọn được Ngân hàng Fubon (Đài Loan) thu xếp cho Dự án. Ngoài ra,
TCT đã làm việc với ADB, Jica, AFD để triển khai thu xếp vốn cho các dự án
theo hình thức vay không có bảo lãnh Chính phủ.
- Công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành: Công tác quyết toán đã đi
vào nền nếp và được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, được toàn EVNNPT quán triệt
là công tác trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Trong năm 2021, EVNNPT đã phê
duyệt quyết toán 53/42 dự án kế hoạch đầu năm, 53/65 dự án kế hoạch điều chỉnh.
Có 9 dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương, EVNNPT sẽ bám
sát đôn đốc để được phê duyệt trong năm 2022.
Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả
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Đối với các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả trong SXKD, Tổng công ty đã thực
hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao. Cụ thể:
- Đối với nhóm chỉ tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh: Tổng công ty đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả thực hiện tốt công tác tiết kiệm
chi phí 10% so với định mức đúng theo chỉ đạo của Tập đoàn.
- Đối với nhóm chỉ tiêu nâng cao hiệu quả vận hành: EVNNPT đã thực
hiện tốt với tất cả các chỉ tiêu sự cố đều thực hiện đạt tốt hơn so với chỉ tiêu kế
hoạch EVN giao.
- Đối với nhóm chỉ tiêu nâng cao NSLĐ: Trong năm 2021, EVNNPT đã
thực hiện tốt các chỉ tiêu này với kết quả trong năm đã thực hiện chuyển đổi 5
TBA theo tiêu chí không người trực, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số TBA theo
tiêu chí không người trực lên 104 TBA/tổng số 136 TBA 220 kV của EVNNPT,
đạt tỷ lệ 76,5% số TBA 220 kV theo tiêu chí không người trực. Trong năm
EVNNPT cũng đã thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí sắp xếp lao động, hạn chế
tối đa tuyển dụng lao động mới với số lao động đến cuối năm 2021 là 7.123
người, chỉ tăng 9 người so với thời điểm 31/12/2020. Tuy nhiên, mặc dù đã hết
sức tiết kiệm lao động nhưng do sản lượng điện truyền tải sụt giảm nhiều so với
kế hoạch (giảm 6,1%) nên Tổng công ty chỉ đạt 98,57% chỉ tiêu kế hoạch KH về
NSLĐ Tập đoàn giao Tổng công ty trong năm 2021.
- Đối với nhóm chỉ tiêu nâng cao hiệu quả tài chính: đến cuối năm 2021,
các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổng công ty đều đảm bảo đáp ứng các yêu cầu
theo quy định.
- Đối với nhóm chỉ tiêu tăng hiệu quả sử dụng vốn: Tổng công ty đã thực
hiện đạt số lượng danh mục sửa chữa lớn đạt 98,5% so với kế hoạch; Thực hiện
thanh xử lý VTTB kém phẩm chất, tài sản không cần dùng cả năm đạt 28,6/KH
27,84 tỷ đồng, đạt 102,7% kế hoạch.
- Đối với các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả trong ĐTXD, Tổng công ty và các
đơn vị cũng đã nghiêm túc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng chỉ đạo của
Tập đoàn. Kết quả trong năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện lựa chọn nhà thầu
cho 1.052 gói thầu, giá trị tiết kiệm là 724,9 tỷ đồng (tương đương 7,45% so với
tổng giá trị gói thầu). Đã tăng cường đấu thầu rộng rãi công khai, hạn chế chỉ
định thầu. Tổng giá trúng thầu các gói thầu chỉ định thầu chiếm tỷ lệ 0,45% tổng
giá trị các gói thầu. Đối với giai đoạn kết thúc đầu tư, Tổng công ty và các đơn
vị đã cơ bản thực hiện tốt công tác quyết toán các dự án đảm bảo thời gian quy
định của Bộ Tài chính.
Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quản lý lao động và nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực
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Trong công tác quản lý cán bộ, EVNNPT đã thực hiện tốt công tác rà soát,
bổ sung quy hoạch cán bộ các chức danh diện EVN, EVNNPT quản lý đúng
theo quy định; triển khai thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong EVNNPT; ban hành văn bản chỉ đạo các đơn
vị tổ chức triển khai thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đúng theo quy
định.
Trong công tác quản lý lao động, EVNNPT đã thực hiện tốt công tác rà
soát, bố trí sắp xếp lao động; hạn chế tối đa tuyển dụng lao động mới từ đầu
năm. Trong năm 2021, tổng số lao động tuyển dụng và ký hợp đồng mới dự kiến là
176 người, trong đó: 39 trường hợp thuộc kế hoạch tuyển dụng năm 2020, hoàn
thành tuyển dụng trong năm 2021; 137 trường hợp thuộc kế hoạch tuyển dụng năm
2021, chỉ chiếm 37,8% kế hoạch EVN giao.
Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đã được chú trọng cả về chiều
rộng và chiều sâu, góp phần xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Mặc dù đại dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng,
nhưng công tác đào tạo thường xuyên vẫn tổ chức được các lớp do các trạm biến
áp, tổ thao tác lưu động, đội truyền tải điện thực hiện chế độ cách ly tập trung, do
đó tổng số lượt đào tạo là 89.148/67.839 đạt 131% kế hoạch. Ngoài ra EVNNPT đã
tổ chức thực hiện được nhiều khóa đào tạo về kỹ thuật chuyên sâu, chuyên môn
nghiệp vụ: Đào tạo chuyên sâu về phân tích bản ghi sự cố rơ le bảo vệ; Đào tạo sử
dụng phần mềm Phân tích Quá độ điện từ trong Hệ thống; Đào tạo thiết bị định vị
sự cố hãng SEL loại SEL411L; Đào tạo kỹ năng phân tích đánh giá An toàn hệ
thống thông tin; Đào tạo về đấu thầu nâng cao; Tập huấn và giải đáp vướng mắc về
Bộ luật lao động 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; Đào tạo đọc hiểu
các báo cáo tài chính cho các lãnh đạo các đơn vị; Xử lý khủng hoảng truyền
thông… EVNNPT đã tăng cường đào tạo cho CBCNV trên hệ thống E-learning,
năm 2021 đã xây dựng 20 bài giảng trực tuyến E-learning, tổng số lượt đào tạo hơn
84.482 lượt đạt 11,9 lượt/người, vượt kế hoạch được giao (EVN giao 10 lượt
/người/năm 2021).
Thực hiện tốt chủ đề năm 2021 về Chuyển đổi số và tiếp tục đẩy mạnh
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các mặt hoạt động của EVNNPT
Trong công tác chuyển đổi số:
Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và đã hoàn thành tốt
các nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm 2021 về chuyển đổi số theo kế hoạch đề ra.
Kết quả trong năm 2021, EVNNPT đã hoàn thành 112/106 nhiệm vụ theo kế
hoạch năm 2021, trong đó hoàn thành vượt trước tiến độ 7 nhiệm vụ thuộc kế
hoạch chuyển đổi số thuộc giai đoạn 2022-2025. Một số kết quả chính về
chuyển đổi số năm 2021 của EVNNPT cụ thể như:
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- Đã triển khai hệ thống văn phòng số (D-Office) thống nhất toàn Tổng
công ty đến đơn vị cấp 4, đã ứng dụng D-Office để thực hiện các nghiệp vụ như:
Thẩm định dự án đầu tư, Thẩm định Hồ sơ thầu, Thẩm định Quyết toán, Giấy đề
nghị chuyển tiền, ...
- Đã đưa vào sử dụng chính thức phần mềm Thư viện tài liệu. Hiện nay
phần mềm đã có gần 350.000 tài liệu kỹ thuật và gần 1.000 văn bản pháp quy
toàn Tổng công ty.
- Sử dụng các công nghệ họp trực tuyến để tổ chức các cuộc họp, các buổi
đào tạo của Tổng công ty. Trong năm 2021, Văn phòng Tổng công ty đã thực
hiện hơn 800 cuộc họp trực tuyến.
- Chỉ đạo thực hiện các gói thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh và
đấu thầu rộng rãi qua mạng; các hồ sơ đã được xử lý/lưu trữ qua điện tử và số
hóa.
- Triển khai Hệ thống phần mềm IMIS 2.0 và nhật ký điện tử trong toàn
Tổng công ty.
- Đã triển khai thành công trạm biến áp 220 kV Thủy Nguyên, trạm biến áp
số đầu tiên tại Việt Nam.
- Thực hiện lắp đặt camera giám sát và thử nghiệm tích hợp AI trên hệ
thống camera giám sát đường dây truyền tải điện, triển khai số hóa bản đồ lưới
điện hiện trạng 220 kV-500 kV.
- Triển khai sử dụng Camera giám sát công tác thi công các công trình đầu
tư xây dựng, thí điểm sử dụng phần mềm Gantter để quản lý tiến độ các dự án
lưới điện giải tỏa công suất cụm Vân phong. Triển khai việc xây dựng đề án mô
hình thông tin công trình (BIM) cho các dự án TBA Duy Xuyên và TBA 220kV
Krông Ana và đấu nối.
- Phần mềm PMIS đã hoàn thành cập nhật dữ liệu thiết bị và triển khai quy
trình sửa chữa bảo dưỡng theo CBM cho máy biến áp và máy cắt. Đã phối hợp
chỉ đạo triển khai 4 hệ thống phần mềm chính phục vụ công tác quản lý, vận
hành lưới điện đó là: Hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện, Hệ thống quản
lý trạm biến áp bằng thiết bị thông minh, Hệ thống quản lý thí nghiệm, Hệ thống
quản lý an toàn, Hệ thống Quản lý sửa chữa lớn.
- Đã chủ động thực hiện được các hệ thống điều khiển tích hợp SICAM
PAS của SIEMENS, Zenon của COPADATA, SurvalentOne của Survalent,
MicroSCADA của ABB và đang tiếp tục thực hiện nghiên cứu làm chủ các hệ
thống DS Agile của GE, PACiS của ALSTOM và PCS9700 của Nari.
Trong công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ:
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Tổng công ty đã tập trung triển khai thực hiện Chiến lược “Ứng dụng và
phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2040” cùng các Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 tại EVNNPT”, “Lưới điện thông minh của
EVNNPT”. Đã hoàn thành các dự án và đề án: Trạm biến áp số; Giám sát nhiệt
động đường dây, Mô hình thông tin công trình; Hệ thống an toàn, an ninh thông
tin; Thiết bị bay không người lái và nghiên cứu ứng dụng AI trong phân tích
hình ảnh; Hệ thống giám sát thiết bị nhất thứ; áp dụng rộng rãi các chương trình
phần mềm quản lý như các chương trình ERP, Quản lý kỹ thuật, Phần mềm thu
thập, quản lý dữ liệu đo đếm từ xa và theo dõi, phân tích TTĐN, Quản lý dự án
ĐTXD; triển khai báo cáo điện tử, chữ ký điện tử và D-office trong toàn
EVNNPT; hoàn thành chuyển đổi 104 TBA điều khiển xa. Đang tập trung đẩy
mạnh triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ và CNTT để đưa vào
sử dụng trong thời gian tới như: Chương trình quản lý tài sản, Chương trình
quản lý thông tin bản đồ GIS, Hệ thống cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình thông
tin chung (CIM), phần mềm QLAT EVNNPT,...
Công tác triển khai Chiến lược phát triển và công tác Đổi mới và phát
triển doanh nghiệp
Thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT giai đoạn đến 2025, tầm nhìn
đến 2040, trong năm 2021 EVNNPT đã đẩy mạnh thực hiện và đã hoàn thành
tốt các nhiệm vụ, kế hoạch triển khai Chiến lược năm 2021 của Tổng công ty.
Trong những nội dung TCT đã triển khai hoàn thành trong năm 2021 có các nội
dung quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của TCT như: Thành lập phòng
Khoa học công nghệ và Tự động hóa trực thuộc NPTS; Xây dựng giải pháp
nâng cao chất lượng phân tích sự cố đường dây; Thực hiện và duy trì đánh giá
xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT; Xây dựng quy trình thực hiện và quản lý chất
lượng, tiến độ dự án thực hiện theo hình thức EPC; Tiếp cận các hình thức và
nguồn vay mới khi nguồn vốn ODA ngày càng hạn chế; Hoàn thiện, quản lý
chặt chẽ, sử dụng đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu EVNNPT; Rà soát,
hoàn thiện hợp đồng chi tiết thực hiện công tác tư vấn, xâp lắp để phục vụ công
tác quản lý hợp đồng; Xây dựng các trạm biến áp truyền tải kiểu số hóa; Triển
khai rộng rãi hệ thống tự động hóa TBA do EVNNPT tự xây dựng; Thử nghiệm
trang bị thiết bị giám sát nhiệt động đường dây; Hoàn thành và đưa vào sử dụng
hệ thống thu thập, phân tích thông tin và sự kiện an toàn thông tin - SIEM;
Nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các công nghệ trợ giúp tự động hóa nghiệp vụ
thường ngày: Robotic Desktop Automation (RDA); Robotic Process
Automation (RPA)…
Trong năm 2021, EVNNPT cũng đã phối hợp cùng đơn vị Tư vấn độc lập
nước ngoài hoàn thành Đề án Xây dựng bộ dữ liệu chuẩn để đánh giá hoạt động
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của tổ chức truyền tải điện và đánh giá xếp hạng Tổng công ty Truyền tải điện
Quốc gia. Theo đó đã đánh giá kết thúc năm 2020, EVNNPT đạt 1 trong 4 bốn
tổ chức Truyền tải điện hàng đầu các nước ASEAN, hoàn thành mục tiêu chiến
lược đã đề ra của Tổng công ty tới năm 2020.
Đối với việc triển khai Chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam, EVNNPT đã khẩn trương xây dựng và ban hành Chương trình hành động
số 12-CTr/ĐU ngày 12/7/2021 thực hiện Chiến lược phát triển của Tập đoàn; đã
xây dựng báo cáo Tập đoàn xem xét Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển
của Tập đoàn và sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện sau khi được Tập đoàn
phê duyệt.
- Đối với công tác đổi mới doanh nghiệp, EVNNPT đã hoàn thành xây dựng
và báo cáo Tập đoàn Đề án Nghiên cứu tổng thể về mô hình tổ chức quản lý các
công ty truyền tải điện và các truyền tải điện trực thuộc EVNNPT; Đề án Sắp xếp,
đổi mới doanh nghiệp của EVNNPT giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục triển khai thực
hiện các đề án nâng cao năng lực trong các đơn vị trực thuộc EVNNPT: Đề án
Nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện, Đề án Nâng cao năng lực NPTS,
Đề án Nâng cao năng lực các Ban QLDA. Xây dựng phương án thành lập bộ phận
nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KHCN trong EVNNPT. Trong đó giai đoạn đầu
thành lập phòng Khoa học công nghệ và Tự động hóa trực thuộc NPTS. Xây dựng
các tiêu chí và chỉ tiêu xếp hạng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Báo cáo EVN
công tác tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng trong EVNNPT. Thành lập Ban
Điều hành cụm các dự án trọng điểm giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1.
Về đảm bảo việc làm, đời sống CBCNV và thực hiện các quy định
pháp luật về lao động
EVNNPT luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức
khỏe cho người lao động. Tiền lương của CBCNV được đảm bảo, phù hợp với
mức tăng NSLĐ và chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước. Công tác quản lý
lao động tiền lương được thực hiện thống nhất từ EVNNPT đến các đơn vị. Công
tác phân phối tiền lương của EVNNPT được thực hiện công khai, dân chủ, thu
nhập của người lao động tiếp tục được duy trì ổn định.
Tổng công ty cũng đã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện làm việc cho người lao
động; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe cho người lao động, từ đó
phân loại sức khỏe lao động để tổ chức công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe kịp
thời; tổ chức các hoạt động văn thể mỹ để tăng cường đoàn kết, tạo sự gắn bó trong
CBCNV và các đơn vị.
Tiếp tục rà soát, triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các
nhà QLVH các đội truyền tải điện thực sự cần thiết để đảm bảo điều kiện làm
việc và cơ sở vật chất cho CBCNV của các đơn vị. Rà soát để trang bị thay thế
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các xe ôtô đã hết niên hạn và không đảm bảo điều kiện lưu hành để chở công
nhân đi làm; triển khai các dự án trang bị công cụ, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm
để đảm bảo điều kiện về trang thiết bị cho công tác thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa
chữa của các đơn vị.
Các mặt công tác khác
a. Công tác truyền thông, tuyên truyền
Năm 2021, Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Truyền
thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040; duy trì, phát triển mối quan hệ
hợp tác tốt với các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan
quản lý nhà nước về báo chí; công tác truyền thông bên ngoài tiếp tục được đẩy
mạnh.
Các thông tin, hình ảnh phản ánh về hoạt động của EVNNPT trên các
phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên các phương tiện truyền thông nội
bộ ngày càng nhiều, với số lượng tin, bài tăng trên 30% so với năm 2020. Trong
năm trang tin điện tử EVNNPT đã đăng 820 tin bài, tổng số lượt tương tác là
391.531 lượt. Fanpage Facebook EVNNPT đã đăng 249 tin bài, có 3.657 lượt
người theo dõi. Đã phát hành 03 Bản tin Truyền tải điện. Đăng trên Báo, đài
trung ương và địa phương 1.199 tin bài. Nội dung tuyên truyền tập trung vào
việc: Tuyên truyền về vai trò, vị trí, hình ảnh của EVNNPT; về công tác ĐTXD,
BTGPMB, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, ứng dựng khoa học kỹ thuật, công
nghệ mới vào quản lý vận hành lưới truyền tải điện, VHDN; tuyên truyền Chủ
đề năm về chuyển đổi số; tuyên truyền về công tác phòng chống dịch covid - 19
của CBCNV EVNNPT.
Trong năm 2021 Tổng công ty không để xảy ra khủng hoảng truyền thông;
không có tin bài bất lợi; uy tín của Tổng công ty ngày càng được nâng cao; mối
quan hệ của Tổng công ty với các phóng viên, báo chí, các cơ quan truyền
thông, báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ngày càng tốt đẹp.
b. Công tác thanh tra bảo vệ và pháp chế
EVNNPT đã thực hiện tốt công tác thanh tra, bảo vệ, công tác quốc phòng,
phòng, chống tham nhũng, chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, của
EVN và EVNNPT trên các lĩnh vực SXKD, ĐTXD, đảm bảo cung cấp điện, bảo
vệ tài sản, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, quản lý ký kết và thực hiệc hợp
đồng, quản lý vật tư; an toàn, an ninh thông tin; chấp hành các quy định về tài
chính, kế toán; thực hiện chi phí, phân phối tiền lương phòng chống chống dịch
Covid-19 ;…. Tổng công ty và các đơn vị đã xây dựng và thực hiện kế hoạch tự
kiểm tra các mặt hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đề cao
trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm theo phân cấp.
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Công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản, hành lang an toàn lưới điện
truyền tải, bảo vệ bí mật Nhà nước trong EVNNPT cũng được chú trọng và tập trung
đẩy mạnh. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh và Tập đoàn Điện
lực Việt Nam, EVNNPT đã chỉ đạo các Công ty Truyền tải điện tổ chức ký quy chế
phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống lưới điện truyền tải trên địa bàn với 62/62
Công an các tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho hệ thống
truyền tải điện Quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các hoạt động
kinh tế chính trị xã hội của đất nước.
EVNNPT đã tiếp tục kiện toàn công tác pháp chế, chất lượng của công tác
pháp chế của EVNNPT và các đơn vị đã dần từng bước được nâng cao. Đã kịp
thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) trong
EVNNPT trên cơ sở Hệ thống QCQLNB áp dụng thống nhất trong EVN đã ban
hành và theo quy chế quản trị của Tập đoàn. Tính đến hết năm 2021, EVNNPT
hiện đang áp dụng danh mục 18 quy chế quản lý nội bộ; 39 định mức, tiêu chuẩn
cơ sở, đặc tính kỹ thuật; 91 hướng dẫn và 04 QCQLNB của khối cơ quan
EVNNPT.
Trong năm, EVNNPT đã ban hành Chương trình cải cách hành chính
(CCHC) của EVNNPT giai đoạn 2021-2025. Đã phổ biến, hướng dẫn các đơn vị
trực thuộc triển khai các kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống nhận diện thương
hiệu EVN. Thực hiện tốt công tác đàm phán về mặt pháp lý đối với các hợp
đồng tín dụng, mua sắm, tư vấn, xây dựng, cung cấp VTTB giữa EVNNPT với
các đối tác cũng như giải quyết các tranh chấp phát sinh nhằm bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của EVNNPT.
c. Công tác Quan hệ quốc tế
Trong công tác thu xếp vốn, EVNNPT đã làm việc với các Bộ, ngành để
gia hạn thời gian thực hiện và giải ngân cho khoản vay KfW1 và triển khai công
tác thu xếp vốn giai đoạn 2 khoảng 200 triệu EUR; Làm việc với WB và các Bộ
ngành về thu xếp vốn dự án “Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt
Nam”. Đồng thời đã chủ động làm việc với các nhà tài trợ nước ngoài: WB,
KfW, ADB, AFD, JICA để trao đổi, chuẩn bị các thủ tục sẵn sàng triển khai
công tác thu xếp và huy động vốn ngay sau khi Nghị định 114/2021/NĐ-CP
được ban hành.
Mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ hợp tác quốc tế luôn luôn là một trong
những mục tiêu hàng đầu của EVNNPT. Năm 2021, EVNNPT tiếp tục duy trì
quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược (USTDA - Mỹ, Kansai Nhật Bản),
các nhà cung cấp (GE, Siemens, Izolyator), các công ty tư vấn, các Công ty điện
lực, truyền tải trong khu vực, Công ty truyền tải điện quốc tế EGI – Bỉ; Tổng
công ty Lưới điện Liên bang Nga (ROSSETI). Trong quá trình hợp tác, các nhà
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sản xuất thiết bị thường xuyên trao đổi với Tổng Công ty, cung cấp các dữ liệu,
thông tin hữu ích để các cán bộ kỹ thuật nghiên cứu, tìm hiểu nhằm áp dụng cho
lưới điện ở Việt Nam.
d. Công tác xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp và các phong trào
thi đua, hoạt động đoàn thể và phong trào trong CNVCLĐ
- Năm 2021 EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện văn hóa doanh
nghiệp sâu rộng tới từng cán bộ công nhân viên triển khai ký cam kết Văn hóa
EVNNPT; đào tạo Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa
EVNNPT cho Lãnh đạo và CBCNV cơ quan EVNNPT; xây dựng video clip
theo kế hoạch triển khai VHDN năm 2021, từng bước xây dựng và số hóa tài
liệu Văn hóa EVNNPT. Triển khai việc xây dựng, nêu gương, học tập các điển
hình văn hóa trong EVNNPT bằng hình ảnh, bài viết, video clip… trên các trang
thông tin của EVNNPT, đơn vị để CBCNV học tập, noi theo. Tính từ đầu năm
đến ngày 15/12/2021, EVNNPT đã có tổng số gần 120 tin bài về Văn hoá
EVNNPT được đăng tải. Hàng tháng, báo cáo EVN các bài viết và hình ảnh
tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT.
- Đối với công tác hoạt động đoàn thể và phong trào CNVCLĐ, dưới sự lãnh
đạo của Đảng ủy, Công đoàn EVNNPT đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động,
phối hợp với chuyên môn xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch bệnh nhằm
đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động. Đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp
với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm động viên CNVCLĐ
trong Tổng công ty đoàn kết, khắc phục khó khăn trong mùa nắng nóng, vượt
qua đại dịch, lao động sáng tạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được
giao. Đã phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số
trong EVNNPT”. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thi đua liên kết trên công trình trọng
điểm xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng- Quảng Trạch - Dốc Sỏi Pleiku 2, công trình trạm và đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân…
Trong năm, Công đoàn đã 5 lần thăm hỏi người lao động trên các công
trình trọng điểm, trực vận hành cô lập tại các TBA, tổ thao tác lưu động, hỗ trợ
các công đoàn cơ sở tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 1,7
tỷ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ bữa ăn cho 1.377 CBCNV thực hiện “3 tại chỗ” tại các
đơn vị với số tiền gần 1,3 tỷ đồng; phối hợp với chuyên môn kêu gọi CBCNV
khu vực Miền Bắc, Miền Trung ủng hộ 1,165 tỷ đồng cho CBCNV EVNNPT
khu vực Miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19; vận động toàn thể
CNVCLĐ trong Tổng công ty đóng góp mỗi người ít nhất 01 ngày lương quyên
góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid với số tiền 3 tỷ đồng…
- Đoàn Thanh niên các cấp đã phát động phong trào xung kích trên các
công trình trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh tổ chức chương trình tuyên truyền bảo
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vệ hành lang an toàn lưới điện, kết hợp thăm hỏi, tặng quà trên các công trình.
Đặc biệt tập trung vào tuyên truyền công tác BTGPMB các dự án lớn tiêu biểu
như ĐZ 220 kV đấu nối trạm 220 kV Bắc Quang,... Đẩy mạnh thực hiện các
phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng
hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tiếp tục tham gia hưởng ứng các
phong trào “Sáng tạo trẻ”, là đơn vị duy nhất trong EVN được Đoàn Khối
Doanh nghiệp TW vinh danh là 1 trong 10 công trình tiêu biểu với công trình
“Thiết bị bay xử lý diều, bạt vướng vào đường dây truyền tải điện (Rồng lửa 2.
Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, vì đàn em thiếu
nhi, thực hiện 61 hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội với tổng giá trị các
chương trình (bao gồm cả phối hợp với công đoàn, chuyên môn) là hơn 1,2 tỷ
đồng.
Tiếp tục củng cố và tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn
tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng,
giới thiệu 156 đoàn viên ưu tú giới thiệu Đảng xem xét học bồi dưỡng nhận thức
về đảng và kết nạp Đảng. Đã kết nạp Đảng trong năm 2021 là 28 đồng chí.
III. CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
Năm 2021, EVNNPT đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt hoạt
động. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:
Công tác vận hành lưới điện truyền tải
- TTĐN năm 2020 cao hơn 0,09% so với chỉ tiêu KH giao.
- Còn để xẩy ra 2 vụ tai nạn lao động chết người tại PTC1 và PTC3.
Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, tồn tại trong vận hành lưới điện truyền tải:
- TTĐN vượt so với chỉ tiêu EVN giao chủ yếu do nguyên khách quan do
phương thức vận hành truyền tải cao công suất các nguồn thủy điện và NLTT
trong các tháng cuối năm. Tuy nhiên việc chậm tiến độ một số công trình ĐTXD
cũng đã ảnh hưởng một phần đến kết quả thực hiện TTĐN.
- Một số đơn vị vẫn chưa thực hiện quyết liệt, triệt để các giải pháp đảm bảo
an toàn lao động, đặc biệt là việc tuân thủ các quy trình, quy định của một số đơn
vị, các cấp quản lý và người lao động còn có hạn chế, công tác đánh giá rủi ro
ATLĐ còn chưa nhận diện hết được các mối nguy cơ, việc lập phương án tổ chức
thi công và biện pháp an toàn, giám sát an toàn trong công tác có lúc, có nơi còn
chưa chặt chẽ, công tác đào tạo nói chung và an toàn nói riêng chưa đáp ứng yêu
cầu của tình hình mới.
Thực hiện các chỉ tiêu về năng suất lao động

18

Mặc dù TCT đã thực hiện tốt công tác quản lý, bố trí sắp xếp lao động và
rất tiết kiệm lao động, tuy nhiên vẫn không đạt chỉ tiêu kế hoạch NSLĐ Tập
đoàn giao đầu năm. Nguyên nhân do sản lượng điện truyền tải sụt giảm quá lớn
so với kế hoạch Tập đoàn giao đầu năm.
Công tác ĐTXD
Số dự án khởi công và đóng điện năm 2021 chưa đạt so với kế hoạch.
Nguyên nhân chủ yếu là:
- Khó khăn trong công tác thỏa thuận với chính quyền địa phương về địa
điểm trạm và tuyến đường dây dẫn đến thời gian lập dự án đầu tư bị kéo dài.
- Chất lượng công tác tư vấn, từ khâu khảo sát đến khâu lập BCNCKT,
TKKT, TKBVTC chưa cao, vẫn còn hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần.
- Còn một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, chỉ
đạo, đôn đốc các đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công xây lắp, cung cấp
VTTB, chưa quyết liệt trong việc xử phạt các nhà thầu vi phạm hợp đồng.
- Vướng mắc trong công tác chuyển đổi đất rừng theo các quy định của nhà
nước ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của các dự án đi qua đất rừng.
- Khó khăn trong việc bố trí cắt điện phục vụ thi công gây ảnh hưởng đến
tiến độ thi công nhiều dự án.
- Khó khăn, vướng mắc rất lớn trong công tác GPMB, gây ảnh hưởng đến
tiến độ nhiều số dự án như: các đường dây 500 kV mạch 3, Thường Tín - Tây
Hà Nội, Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, các đường dây 220 kV: Hải Dương Phố Nối, Quảng Ngãi - Quy Nhơn,...
- Sự bùng phát của đại dịch Covid 19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ
cung cấp VTTB và thi công các dự án ĐTXD của EVNNPT.
- Biến động về giá cả thị trường và ảnh hưởng đại dịch Covid 19 nên rất
nhiều gói thầu giá chào thầu vượt giá dự toán gói thầu dẫn đến phải xử lý tình
huống đấu thầu, thậm chí phải huỷ thầu để tổ chức đấu thầu lại, kéo dài thời gian
trong đấu thầu, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Đánh giá tổng quát, trong năm 2021, với quyết tâm và nỗ lực rất lớn của
tập thể CBCNV trong Tổng công ty, EVNNPT đã vượt qua những khó khăn và
hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 2021 được Tập đoàn giao, đó là:
Vận hành an toàn, ổn định và đầu tư phát triển lưới điện truyền tải đảm bảo đáp
ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Sản xuất kinh
doanh có lợi nhuận; Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; Các
nhiệm vụ và lĩnh vực công tác trọng tâm như: Chuyển đổi số; Ứng dụng khoa
học công nghệ; Triển khai Chiến lược phát triển; Văn hóa doanh nghiệp;

19

Phòng chống tham nhũng; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Quan hệ quốc
tế, Thông tin truyền thông... đều đạt kết quả tốt.
Kết quả này là sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên
trong toàn EVNNPT, sự quan tâm và chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tập đoàn,
sự giúp đỡ của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp và các Bộ ngành, sự ủng hộ của các địa phương trong cả nước và
các đối tác trong nước và nước ngoài. Mặc dù vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế,
nhưng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục
những hạn chế, EVNNPT có cơ sở để tiếp tục vững bước, phát huy các thành
quả đã đạt được để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và
giai đoạn 5 năm 2021 - 2025.

