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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2017 

Hôm nay, ngày 09 tháng 5 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 4 năm 2017 như sau: 

1. Tình hình cung cấp điện: 

Trong tháng 4 năm 2017, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, tình hình nắng nóng xảy ra trên địa 
bàn TP.HCM, kèm theo đó là nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cũng tăng lên. Sản lượng 
điện tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM trong ngày 12/4/2017 đã tăng gần 10% so với sản lượng ngày 
cao nhất của tháng 3/2017. Tuy nhiên, Tổng công ty Điện lực TP.HCM 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 4 năm 2017 đạt 2.082,08 triệu kWh,  tăng 3 % so với cùng kỳ năm 
2016. Sản lượng điện thương phẩm đạt 1.997 triệu kWh, tăng 4,90 % 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 828 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 4/2017 là 2.244.489 khách 
hàng, tăng 33.940 khách hàng, tương ứng tăng 1,54% so với cuối năm 2016. 

Tổng công ty đang quản lý 152.103 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá quy 
định, giải quyết cho 1.470.671 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà sử dụng đúng giá 
quy định (tăng 67.888 người so với cuối năm 2016 là 1.402.783 người). 

Về công tác cấp điện khách hàng: Thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc đối với 
khách hàng có nhu cầu gắn điện kế 1 pha hoặc 3 pha. Trường hợp phải trồng trụ, thi công ngầm, 
phải tăng cường lộ ra trạm biến áp công cộng thì thời gian giải quyết không quá 7 ngày. Quá trình 
giải quyết dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.  

   Đối với khách hàng sử dụng điện có công suất lớn hơn 160 kVA qua trạm biến áp 
chuyên dùng, nếu do ngành điện đầu tư thì Tổng công ty sẽ lo toàn bộ chi phí đối với khách 
hàng thuộc diện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ lĩnh vực kinh doanh bất động sản). Theo đó, 
từ khi khách hàng đăng ký cung cấp điện (một thủ tục duy nhất), trong không quá 13 ngày làm 
việc, ngành điện sẽ thực hiện mọi công việc và nghiệm thu để cấp điện. 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 sử dụng 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).  



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

Trong tháng 4/2017 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 04/2017, đã tiến hành chăm 
sóc về an toàn, sử dụng điện cho  2.611 hộ, đạt tỷ lệ 117% kế hoạch tháng đề ra (2.225 hộ). Lũy 
kế 4 tháng đầu năm: đã thực hiện 7.803 hộ, đạt tỷ lệ 58% 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 dao, hộp 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... 

4. Một số nhiệm vụ tr ọng tâm trong tháng 5/2017 

 1. 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: Cụ thể: 

- Tổng công ty đã tính toán và triển khai phương thức vận hành lưới điện tối ưu, không để 
xảy ra tình trạng quá tải, non tải trên đường dây, máy biến áp.  

- Hoàn tất 100% công tác nâng cấp điện áp lưới trung thế từ 15 kV lên 22 kV. 

- Xây dựng và triển khai phương án không thực hiện cắt điện kế hoạch khu vực trung tâm 
thành phố (quận 1 và quận 3); đẩy nhanh tiến độ thực hiện trạm không người trực.  

- Giảm thiểu thời gian gián đoạn cung ứng điện cho khách hàng: phát triển mạnh đội ngũ 
thi công trên đường dây trung thế đang mang điện (live – line working) đạt yêu cầu về chất và 
lượng để đẩy mạnh sửa chữa điện live - line lưới phân phối; tăng cường sử dụng hiệu quả các 
thiết bị phát hiện, cảnh báo sự cố; bố trí lịch thi công khoa học, hợp lý; đảm bảo tiêu chí không để 
khách hàng mất điện quá 5 giờ/lần/9 tháng/1 tuyến dây trung thế. Tổng công ty cũng đã nghiên 



cứu xây dựng và triển khai phương án hoàn thiện lưới điện theo hướng 01 khách hàng được cấp 
điện từ 02 nguồn điện lưới (2 MBA 110kV khác nhau).  

- Tăng cường chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các giải pháp đảm bảo an toàn sử dụng 
điện, góp phần ngăn ngừa, kéo giảm các vụ cháy, nổ có nguyên nhân do sử dụng điện bất cẩn từ 
các hộ gia đình và ngăn ngừa tai nạn điện trong nhân dân. 

- Xây dựng các kịch bản để điều hành và phân phối điện trong điều kiện hệ thống điện vận 
hành bình thường và trong điều kiện thiếu từ 1%, 2%, 4%, 6%, 8% đến 10% sản lượng và công 
suất của hệ thống.  

- Làm việc với các khách hàng sản xuất lớn về  các biện pháp giãn bớt nhu cầu về điện 
như: dịch chuyển ca sản xuất sang giờ bình thường và thấp điểm, dịch chuyển một phần ngày sản 
xuất từ ngày thường sang ngày thứ bảy và chủ nhật, nhằm hạn chế tối đa việc sa thải phụ tải trong 
các thời điểm mất cân đối về cung cầu điện tại TP.HCM.  

- Theo dõi số liệu công suất, sản lượng hàng ngày để nhanh chóng áp dụng kịch bản cấp 
điện phù hợp.  

- Tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm mất an toàn trên hệ thống điện để đảm bảo 
cung cấp điện an toàn cho nhân dân Thành phố; xử lý trách nhiệm nghiêm đối với các trường hợp 
gây mất an toàn, sự cố trên hệ thống điện do các nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý, 
vận hành, thi công các công trình điện. 

 2. Phát động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh ao động Lần I/2017” 

 3. Triển khai các giải pháp giảm sự cố và giảm tổn thất điện năng theo chỉ đạo của EVN 

 4. 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. 

  5. Tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác chăm sóc cây xanh và đảm bảo an 
toàn lưới điện trên địa bàn TP.HCM giữa Sở Giao thông Vận tải và Tổng công ty.  

 

Trân trọng./. 


