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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2017 

Hôm nay, ngày 10 tháng 8 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 7 năm 2017 
như sau: 

1.Tình hình cung cấp điện 

Trong tháng 7 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 2.031,39 triệu kWh, tăng 3,76% so với cùng kỳ năm 2016. Sản 
lượng điện thương phẩm đạt 1.930,89 triệu kWh, tăng 6,90% 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 1.693 lượt trên đường dây đang mang 
điện (live-line).  

Kết quả sản lượng điện tiết kiệm 7 tháng của năm 2017 là 236,37 triệu kWh, 
chiếm 1,82% điện thương phẩm, đạt 65,65% kế hoạch.  

Tổng công ty đã lắp đặt 4 công trình điện mặt trời nối lưới trên nóc tòa nhà, cụ thể: 
tòa nhà trụ sở Tổng công ty; Phòng Thông tin Tuyên truyền An toàn – Tiết kiệm Năng 
lượng; Công ty Điện lực Thủ Thiêm và trạm Bến Thành với tổng công suất lắp đặt là 
226 kWp.  

2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 

 Tổng số khách hàng sử dụng điện toàn thành phố đến cuối tháng 7/2017 là 
2.269.826 khách hàng, tăng 59.277 khách hàng, tương ứng tăng 2,68% so với cuối năm 
2016 (2.210.549 khách hàng). 

 Tổng công ty đã quản lý 157.616 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá 
quy định, giải quyết cho 1.410.374 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để 
ở được sử dụng đúng giá quy định (tăng 7.591 người so với cuối năm 2016 là 1.402.783 
người). 

 Công tác Chăm sóc khách hàng qua hệ thống tổng đài 1900545454 của TTCSKH: : 
trong 7 tháng của năm 2017, Trung tâm tiếp nhận được 1.007.543 lượt khách hàng gọi 
đến tổng đài 1900545454.  

 Công tác Chăm sóc khách hàng qua tin nhắn Email/SMS: 7 tháng đầu năm Trung 
tâm CSKH đã thực hiện gửi trên 8,5 triệu tin nhắn đến khách hàng. 

 Công tác Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng tại quầy giao dịch điện lực: kết quả 
khảo sát 31.766 lượt khách hàng có 99,97% khách hàng hài lòng về quy trình giải quyết 



dịch vụ và thái độ của giao dịch viên và 99,96% hài lòng về không gian giao dịch. 

 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: 

 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. Trường hợp khách hàng 
có yêu cầu tự đầu tư, khách hàng chỉ cần thực hiện hai thủ tục là đăng ký cung cấp 
điện và ký hợp đồng mua bán điện với thời gian giải quyết các thủ tục không quá 8 
ngày làm việc (trong đó ngành điện là 3 ngày; sở ngành chức năng là 5 ngày). 

Tổng công ty 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. 

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 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. 

 + 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 7/2017 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 
7/2017, 13.348 hộ, đạt 98,51% kế hoạch năm. 

  Tổng công ty cũng đã thực hiện chỉnh trang dây thông tin trên trụ điện cho 
27.264 trụ điện với 615,258 km dây thông tin đã chỉnh trang làm gọn (đạt 79,43% kế 
hoạch). 

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2017 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ thực hiện việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt tiêu chí "Người công nhân ngành Điện thành 
phố mang tên Bác" 

- Tiếp tục triển khai các công tác trọng tâm: chuyển đổi trạm không người trực, 
lắp đặt tụ bù, lắp đặt Recloser... 

- Đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Điều khiển xa. 

- Triển khai lắp đặt điện kế điện tử, hệ thống đo xa cho toàn bộ 100% các trạm 
công cộng và trên 80.800 khách hàng sử dụng điện hạ thế; 

- Phối hợp Vietcombank triển khai chương trình khuyến mãi khách hàng thanh 
toán tiền điện qua ngân hàng;  

- Tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, đặc biệt là khu vực có nguy cơ triều 
cường, sạt lở; tăng cường công tác an toàn bảo hộ lao động, tuyệt đối không để xảy ra 
tai nạn lao động; tiếp tục đẩy mạnh khảo sát, tư vấn sử dụng điện an toàn trong các hộ 
gia đình trên địa bàn Thành phố để đảm bảo an toàn lưới điện và an toàn điện trong 
nhân dân. 

Trân trọng./. 


