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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 N ĂM 2016 

 

Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN 
HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9 
năm 2016 như sau: 

1. Tình hình cung cấp điện: 

Trong tháng 9 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã thực hiện tốt nhiệm vụ 
cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân Thành phố. Đồng thời, 
Tổng công ty cũng tích cực triển khai đầu tư xây dựng các dự án cấp điện đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

 Sản lượng điện nhận tháng 9 năm 2016 đạt 1.880,68 triệu kWh, tăng 5,75% so với 
cùng kỳ năm 2015. 

Sản lượng điện thương phẩm đạt 1.888,81 triệu kWh, tăng 6,88% so với cùng kỳ năm 
2015. 

Trong tháng 9/2016, Tổng công ty đã thực hiện xử lý và truy thu sản lượng điện là 
662,626 kWh với số tiền là 1,88 tỷ đồng.  

Kết quả sản lượng điện tiết kiệm chín tháng của năm 2016 đạt 345,90 triệu kWh, tăng 
2,48% so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong tháng 9 đã xảy ra sự cố tại trạm biến áp 110kV Hòa Hưng (nguyên nhân ban 
đầu được xác định do sét đánh) gây mất điện một số khu vực thuộc các Quận 1,3,10, Tân 
Bình trong chiều ngày 20/9. Tổng công ty cũng đã nhanh chống tái lập điện phục vụ người 
dân trong chiều và tối ngày 20/9.  

2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: 

 Tổng số khách hàng sử dụng điện toàn thành phố đến cuối tháng 9/2016 là 
2.178.915 khách hàng, tăng 65.337 khách hàng, tương ứng tăng 3,09% so với cuối năm 
2015 (là 2.113.578 khách hàng). 

Tổng công ty đã quản lý 143.583 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá 
quy định, giải quyết cho 1.381.406 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở 
được sử dụng đúng giá quy định, tăng 6.887 người so với cuối năm 2015. 

Trong chín tháng của năm 2016, Tổng công ty đã cấp điện cho 615 trạm chuyên 
dùng với thời gian giải quyết bình quân là 5,81 ngày. Trong đó: 



+ Đối với công trình do khách hàng đầu tư (431 trạm): thời gian giải quyết các thủ 
tục của ngành điện bình quân 5,80 ngày (thấp hơn 0,2 ngày so với quy định là 06 ngày). 

+ Đối với công trình do ngành điện đầu tư (184 trạm): số ngày giải quyết thủ tục của 
ngành điện bình quân là 5,81 ngày. 

Trong 9 tháng/năm 2016, Tổng đài 1900.545454 tiếp nhận được 1.213.776 lượt 
khách hàng gọi đến. Có 539.633 lượt truy cập website cskh.hcmpc.com.vn; lũy kế 9 tháng 
đầu năm 2016 có 3,8 triệu lượt khách hàng truy cập vào trang thông tin chăm sóc khách 
hàng để xem và tra cứu các thông tin như: thông tin, quy trình cấp điện, quy định về giá 
bán điện, hóa đơn điện tử, tiến độ thực hiện dịch vụ, các hướng dẫn sử dụng điện an toàn, 
tiết kiệm,…  

3.Công tác an toàn:  

 Đến cuối năm 2015, toàn Tổng công ty không còn điểm vi phạm hành lang an toàn 
lưới điện cao áp. Từ đầu năm đến nay, không có trường hợp vi phạm hành lang an toàn 
lưới điện cao áp phát sinh. 

4. Công tác đầu tư xây dựng:  

      Trong chín tháng của năm 2016, Tổng công ty cũng đã khởi công 3 công trình 
220kV (TBA 220kV Khu Công nghệ cao, TBA 220kV Quận 8, TBA 220kV Tân Cảng) và 
hoàn thành 21 công trình 110kV. 

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2016: 

- Bảo đảm đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu điện sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của 
nhân dân, đặc biệt là trong quý 4/2016, thời gian các đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

- Vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy, bảo đảm chất lượng điện năng. 
Đặc biệt, tập trung chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng. 

- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nghiên cứu, xem xét để triển khai các dự 
án ESCO theo hướng dẫn của EVN. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp vận động khách hàng thanh toán tiền điện qua 
ngân hàng để đạt chỉ tiêu EVN giao 

- Tổ chức Hội nghị khách hàng lớn cấp Tổng công ty năm 2016. 

- Triển khai các chương trình tri ân khách hàng năm 2016 (tháng 12/2016). 

 

Trân trọng./. 
 


