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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2017 

Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2017, 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 8 
năm 2017 như sau: 

1.Tình hình cung cấp điện 

Trong tháng 8 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cung cấp điện ổn định, 
an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân Thành phố. Sản lượng 
điện nhận đạt 2.090,37 triệu kWh, tăng 5,49% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng điện 
thương phẩm đạt 1.980,33 triệu kWh, tăng 6,06% so với cùng kỳ năm 2017. 

 Tổng công ty đã thực hiện một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng, độ tin 
cậy cung cấp điện trên địa bàn Thành phố như đóng kết mạch vòng 100% tuyến dây trung 
thế (603/603 tuyến dây). Tổ chức thi công 1.693 lượt trên đường dây đang mang điện (live-
line).  

Kết quả sản lượng điện tiết kiệm 8 tháng của năm 2017 là 269,91 triệu kWh, chiếm 
1,80% điện thương phẩm, đạt 74,91% kế hoạch.  

2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 

 Tổng số khách hàng sử dụng điện toàn thành phố đến cuối tháng 8/2017 là 2.279.211 
khách hàng. 

 Tổng công ty đã quản lý 159.114 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá 
quy định, giải quyết cho 1.416.437 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở 
được sử dụng đúng giá quy định (tăng 13.654 người so với cuối năm 2016 là 1.402.783 
người). 

Trong các năm qua, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã triển khai thực hiện nhiều 
giải pháp hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trong đó 
các giải pháp nổi bật có thể kể đến như: 

- Đa dạng hóa và kiện toàn các kênh giao dịch hiện đại giúp khách hàng dễ dàng 
tiếp cận với dịch vụ của ngành điện. Theo đó, khách hàng giao dịch với ngành điện thông 
qua tổng đài 1900.545454; website: cskh.hcmpc.vn; ứng dụng chăm sóc khách hàng trên 
thiết bị di động: EVNHCMC-CSKH; đăng ký sử dụng trên Zalo… 

- Không ngừng rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục cấp điện qua trạm 
chuyên dùng, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng. Vừa qua, Tổng công ty đã phối hợp với 
Sở Công Thương và Sở Giao thông Vận tải TP.HCM thông qua “Thỏa thuận liên 
ngành” về việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp điện qua trạm chuyên dùng trên địa 
bàn TP.HCM. Theo đó: 

+ Nếu nhu cầu sử dụng phụ tải của khách hàng không quá 160 kVA, thì thời gian 



quyết cấp điện không quá 03 ngày làm việc, trừ các trường hợp phải trồng trụ, thi công 
ngầm, điện kế hệ số nhân phải tăng cường lộ ra trạm biến áp công cộng thì thời gian giải 
quyết cấp điện không quá 07 ngày làm việc. 

+ Nếu nhu cầu sử dụng phụ tải của khách hàng lớn hơn 160 kVA, phải thực hiện đầu 
tư công trình trạm điện chuyên dùng thì ngành điện sẽ chịu toàn bộ chi phí đầu tư công 
trình cấp điện cho khách hàng thuộc các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ (trừ lĩnh vực kinh doanh bất động sản). Khách hàng chỉ thực hiện 01 thủ tục đăng ký 
cung cấp điện, ngành điện thực hiện tất cả các thủ tục đầu tư, đóng điện với tổng thời 
gian thực hiện không quá 13 ngày làm việc. 

 - Đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện: Tổng công ty điện lực TP.HCM đã 
đẩy mạnh triển khai đa dạng hóa các hình thức thu tiền điện như: Trích nợ tự động, 
internet banking, mobile banking, ATM,... Đến nay, đã có 22 ngân hàng và 09 đối tác 
chính thức hợp tác dịch vụ thu hộ tiền điện với Tổng công ty. Theo đó, khách hàng có thể 
thanh toán tiền điện tại 5.712 điểm thu tiền điện bao gồm ngân hàng, bưu cục và cửa hàng 
tiện lợi, các siêu thị Saigon Co.op,… và 2.202 địa điểm đặt máy ATM. 

 - Lộ trình lắp điện kế điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa: Thực hiện chỉ đạo 
“Ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai điện kế thông minh trong đo đếm điện năng từ 
xa (AMR), tiến đến xây dựng hệ thống đo đếm điện năng thông minh (AMI)” của Chính 
phủ, Tổng công ty đã xây dựng lộ trình lắp đặt điện kế điện tử và hệ thống thu thập dữ 
liệu đo đếm từ xa trên địa bàn TP.HCM cho từng năm. Đến nay, Tổng công ty đã triển 
khai lắp đặt điện kế điện tử có chức năng đo xa cho 15.326 khách hàng, với những tiện 
ích mang lại như sau: 

 + Tự động ghi chỉ số hàng tháng và gởi thông tin tiền điện cho khách hàng qua tin 
nhắn SMS và email, không gây phiền hà khách hàng do ghi chỉ số trực tiếp tại nhà như 
trước đây; 

 + Cung cấp biểu đồ phụ tải giúp khách hàng nắm bắt được tình hình tiêu thụ điện 
để khách hàng có kế hoạch sử dụng điện hiệu quả, phát hiện và xử lý kịp thời các trường 
hợp biến động bất thường về điện năng tiêu thụ; 

 + Giúp ngành điện phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguyên nhân gây hư hỏng 
lưới điện, rút ngắn thời gian giải quyết sự cố và tái lập điện, góp phần nâng cao chất 
lượng cung ứng điện. 

Trong thời gian tới, mỗi năm, Tổng công ty sẽ thực hiện thay thế khoảng 20% tổng số 
điện kế cơ trên lưới bằng điện kế điện tử đo xa, đảm bảo đạt 100% khách hàng được thu 
thập dữ liệu đo đếm từ xa vào năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng khu vực, khách hàng sẽ được thông 
báo trước về thời gian dự kiến, cách thức triển khai và các tiện ích mang lại. Đây là trách 
nhiệm của ngành điện, do đó, khách hàng không tốn bất kỳ chi phí nào và việc mua bán 
điện vẫn tiếp tục được thực hiện theo hợp đồng đã ký giữa khách hàng và ngành điện. 

3.Công tác an toàn – mỹ quan lưới điện:  

Trong tháng 8/2017 không có phát sinh mới điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện; 
không có tai nạn lao động, tai nạn điện ngoài nhân dân và sự cố gây cháy nổ nghiêm trọng. 

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố, từ tháng 12/2016, Tổng công 
ty Điện lực TP.HCM lập kế hoạch về công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ do 
sử dụng điện trong nhân dân năm 2017 trên địa bàn Thành phố. Đến cuối tháng 8/2017, đã 



thực hiện 14.176 hộ, đạt 104,12% kế hoạch năm. 

4. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2017 

- Đảm bảo cung cấp điện phục vụ Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngày 9-
15/9. 

- Tiếp tục triển khai công tác lắp đặt công tơ và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa. 

- Thực hiện công trình thanh niên “Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại 
Trường Võ Hồng Sơn, Quảng Ngãi”. 

- Tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2017 

 

Trân trọng./. 


