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Kính gửi Quý Cổ đông, Khách hàng và Đối tác,

Nhân đón một mùa Xuân mới 2023, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) trong thời khắc 
giao thừa ý nghĩa này muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới Quý Cổ đông đã chung thủy, đặt trọn niềm tin vào tập thể 
Lãnh đạo Công ty; cảm ơn tất cả các Quý Khách hàng, Đối tác trong nước và quốc tế đã đồng hành cùng 
chúng tôi trong năm 2022 đầy biến động và thử thách. 

Nhìn lại chặng đường 12 tháng qua tuy gặp rất nhiều khó khăn và vất vả, nhưng với sự ủng hộ, tin yêu, hợp tác 
bền chặt từ Quý Cổ đông, Khách hàng và Đối tác trong nước và quốc tế, tập thể Lãnh đạo Công ty cùng cán 
bộ công nhân viên đã cố gắng, nỗ lực vượt bậc, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt. Qua đó, EVNPECC4 đã hoàn 
thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận tăng 14,8% so với năm 2021. Với 
thành quả này, chúng tôi tự hào là một trong 06 đơn vị trực thuộc EVN được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc 
của Chính phủ.

Với hơn 46 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Điện, EVNPECC4 đã phát triển được 
đội ngũ cán bộ - kỹ sư chuyên nghiệp, đủ năng lực nghiên cứu, tư vấn các giải pháp kinh tế - kỹ thuật - công 
nghệ cho các dự án/công trình năng lượng góp phần nâng cao hiệu quả, sự ổn định và tin cậy của hệ thống 
điện Việt Nam. Mục tiêu trở thành Doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng năng lượng, 
EVNPECC4 xây dựng, phát triển một thương hiệu Việt mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế. Chúng tôi 
khẳng định đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng cơ sở dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo dựa trên nền tảng 
năng lượng 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả, lợi ích cho Quý Cổ đông, Khách hàng và Đối tác. EVNPECC4 cam 
kết không ngừng đổi mới, sáng tạo và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. 

EVNPECC4 luôn đặt quyền lợi của Quý Cổ đông, Khách hàng và Đối tác lên hàng đầu. Chúng tôi thấu hiểu sự 
thành công của Quý Cổ đông, Khách hàng và Đối tác chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của 
EVNPECC4. Với những nền tảng vững chắc như vậy, EVNPECC4 tin tưởng cùng Quý Cổ đông, Khách hàng 
và Đối tác trong nước và quốc tế năm mới 2023 sẽ hợp tác ở nhiều lĩnh vực hơn nữa, gắn kết cùng nhau tạo 
thêm nhiều cơ hội, gặt hái thêm thật nhiều thành công mới. 

Trong không khí rộn ràng chào đón mùa Xuân mới 2023, EVNPECC4 kính chúc Quý Cổ đông, Khách hàng và 
Đối tác trong nước và quốc tế cùng gia đình, người thân có một Năm mới DỒI DÀO SỨC KHỎE - THÀNH 
CÔNG - HẠNH PHÚC - AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý.
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