
 

TỔNG CÔNG TY 
ĐIỆN LỰC TP HỐ HỒ CHÍ MINH 
35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: 22201177        Fax: 22201166 
www.hcmpc.com.vn         Hotline 1900.545454 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2017 

Hôm nay, ngày 07 tháng 4 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 3 năm 2017 như sau: 

1. Tình hình cung cấp điện: 

Trong tháng 3 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh và đầu tư xây dựng trong tình hình kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tăng 
trưởng ổn định. Tổng công ty đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và cung cấp 
điện an toàn, liên tục cho người dân trên địa bàn Thành phố.  

Sản lượng điện nhận tháng 3 năm 2017 đạt 2.034,94triệu kWh,  tăng 5,12% so với cùng kỳ 
năm 2016. Sản lượng điện thương phẩm đạt 1.728,33 triệu kWh, tăng 5,15% so với cùng kỳ năm 
2016. 

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 589 lượt trên đường dây đang mang điện (live-line.)  

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

Tổng số khách hàng sử dụng điện toàn thành phố đến cuối tháng 3/2017 là 2.231.943 khách 
hàng, tăng 21.394 khách hàng, tương ứng tăng 0,97% so với cuối năm 2016. 

Tổng công ty đang quản lý 151.509 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá quy 
định, giải quyết cho 1.468.377 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà sử dụng đúng giá 
quy định (tăng 65.594 người so với cuối năm 2016 là 1.402.783 người). 

Về cấp điện khách hàng qua lưới điện trung áp: Tổng công ty đã ban hành Quy trình cấp 
điện qua lưới trung áp hiệu chỉnh theo hướng cải thiện giảm thủ tục, rút ngắn thời gian cấp điện 
cho khách hàng. Trong đó, quy định trường hợp khách hàng đầu tư - phần thủ tục ngành điện ≤ 3 
ngày; trường hợp ngành điện đầu tư tổng thời gian thực hiện ≤ 13 ngày. 

Về cấp điện cho khách hàng qua lưới điện hạ áp: tháng 3, Tổng công ty đã tiếp nhận 15.035 
yêu cầu cấp điện mới với 13.198 yêu cầu cấp điện 1 pha và 1.837 yêu cầu cấp điện 3 pha. Lũy kế 
3 tháng đầu năm, tiếp nhận 32.101 yêu cầu cấp điện mới (28.501 yêu cầu cấp điện 1 pha và 3.600 
yêu cầu cấp điện 3 pha) với số ngày trung bình giải quyết cho cấp điện 1 pha là 1,42 ngày và 3 
pha là 1,59 ngày. 

Trong 3 tháng đầu năm 2017, có 32.861 lượt khách hàng đánh giá về mức độ hài lòng khi đến 
giao dịch tại quầy. Kết quả khảo sát có 100% khách hàng hài lòng về quy trình giải quyết dịch vụ, 
99,99% thái độ của giao dịch viên và 99,98% không gian giao dịch. 



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

Trong 3 tháng đầu năm 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. Trong tháng 03/2017, đã tiến hành chăm 
sóc về an toàn, sử dụng điện cho  2.035 hộ, đạt tỷ lệ 126% kế hoạch tháng đề ra (1.613 hộ). Lũy 
kế 3 tháng đầu năm: đã thực hiện 5.192 hộ, đạt tỷ lệ 38% kế hoạch năm (13.550 hộ). 

Tổng công ty sẽ tiếp tục kiểm tra khu vực đông dân cư trong ngõ hẻm có dây thông tin, 
đèn chiếu sáng dân lập, dây điện câu lại sau điện kế...nhằm phát hiện các điểm mất an toàn, mỹ 
quan để kiến nghị, đề xuất phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xử lý kip thời. 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra lưới điện trung, hạ thế, trạm biến thế nhằm phát 
hiện và xử lý kịp thời các trường hợp mất an toàn. 

- Kịp thời phát quang cây xanh gần đường dây, trạm biến thế, gia cố ngay các lưới thông 
gió cho trạm phòng, thùng cầu giao, hộ CB đảm bảo kín, không để phát sinh điểm hở trên lưới 
điện. 

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả, vai trò của cặp công nhân 
quản lý tuyến. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho Ban quản lý 
khu phố, tổ dân phố, khu chung cư, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ của địa phương...nhằm nâng 
cao kiến thức, kỹ năng về an toàn điện, phòng chống cháy nổ do sử dụng điện trong hộ gia đình. 

- Phối hợp với địa phương, Ban quản lý khu phố xây dựng các bảng tin, pano về an toàn sử 
dụng điện, phòng chống cháy nổ do sử dụng điện tại các khu phố, cầu thang các chung cư... 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, Cảnh sát PCCC, Ban quản lý khu chung cư, các 
đơn vị chủ quản tổ chức kiểm tra an toàn điện, PCCN tại các cơ sở sản xuất, cây xăng, trung tâm 
thương mại, máy ATM, khu vui chơi, bảng quảng cáo ngoài trời... 

- Công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”: đã thực hiện cải tạo hệ thống lưới điện hành 
lang, lắp các bộ đèn chiếu sáng dân lập tại 04 khu chung cư xuống cấp có nguy cơ cháy nổ cao (Vĩnh Hội, 
Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Trãi (Lô B), Hà Kiều) với tổng chiều dài thực hiện là 2.800 mét, lắp mới 260 bộ 
đèn chiếu sáng dân lập. 

- Công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” : thực hiện cải tạo hệ 
thống lưới điện, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dân lập tại 03 tuyến hẻm (Hẻm 83 Tôn Đản, 
Hẻm 360 Bến Vân Đồn Quận 4 và Hẻm D8/22 xã Tân Túc – Huyện Bình Chánh) với tổng chiều 
dài thực hiện là 1.350 mét, lắp mới 62 bộ đèn chiếu sáng dân lập. 

- Công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”  đã thực hiện cải tạo 
hệ thống điện cho 166 hộ khó khăn tại địa bàn xã Tân Nhựt – Huyện Bình Chánh (101 hộ), Huyện 
Cần Giờ (57 hộ) và Quận Phú Nhuận (08 hộ). 

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2017: 

- Triển khai có hiệu quả công tác điều hành sản lượng các tháng mùa khô và các chương 
trình tiết kiệm điện năm 2017, đảm bảo mục tiêu đáp ứng nhu cầu đủ điện phục vụ phát 
triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân Thành phố. 



- Tăng cường kiểm tra tình hình bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, đảm bảo cung cấp điện 
trong các dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5. 

- Hoàn tất thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra tình trạng vận hành, các thiết bị bảo vệ các 
trạm trung gian, xử lý dứt điểm các tồn tại, khiếm khuyết. 

- Phối hợp với Ngân hàng Techcombank mở rộng điểm thu tiền điện. 

- Phối hợp với Công ty M-service về triển khai khuyến mại khách hàng thanh toán tiền 
điện qua ví MoMo. 

- Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ 
sinh lao động lần thứ 1 năm 2017. 

- Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt 
Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVC-LĐ thực hiện nghiêm việc đăng ký 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt tiêu chí "Người công nhân 
ngành Điện thành phố mang tên Bác" và tiêu chí “Người phụ nữ ngành Điện thành phố 
mang tên Bác” gắn với chủ đề năm 2017 của Tổng công ty “Đẩy mạnh hiện đại hóa công 
tác quản lý, vận hành hệ thống điện”. 

 

Trân trọng./. 


