
  

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

THÁNG 8, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 

2019 

Cà Mau, ngày 09  tháng 9 năm 2019 

 
 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 

8 năm 2019:  

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:  

 

    Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019, Công ty Điện lực Cà Mau đã 

thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn để phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội , đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đ iện, không điều 

hòa tiết giảm phụ tải.  

Tổng sản lượng điện nhận đến tháng 08 đạt 1.037.414.767 kWh. Trong đó 

sản lượng điện nhận tháng 08 đạt 123.477.245 kWh, tăng 0,4% so với cùng kỳ 

2018 (122.976.000kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 3.904.102 kWh tăng  

0,9% so với cùng kỳ 2018 (3.868.977 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là 

4.322.954 kWh (ngày 19/8/2019) tăng 3,04% so với cùng kỳ 2018 (4.191.500 

kWh); Công suất lớn nhất là 212,9MW (ngày 18/08/2019) tăng 2,72 so với cùng 

kỳ 2018 (207,1MW). 

 Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 08/2019 đạt 118.126.364 kWh, giảm 

0,04% so thực hiện của tháng 07/2019 (118.077.888kWh) và tăng 4,24% so với 

thưc̣ hiêṇ cùng kỳ (113.323.069 kWh). 

Lũy kế 08 tháng đạt 969.889.152 kWh, tăng 5,35% so cùng kỳ (807.313.033 

kWh), đạt 62,98% so với kế hoạch giao (1.540 triệu kWh). 

- Tiết kiệm điện: 2,276 triệu kWh, đạt 1,89% sản lượng điện thương phẩm; 

lũy kế: ước đạt là 18,28 triệu kWh, đạt 1,85% sản lượng điện thương phẩm, đạt kế 

hoạch Tổng công ty giao (1,5%). 

 Phát triển khách hàng: Trong 08 tháng đầu năm 2019, Công ty phát triển 

thêm 5.462 khách hàng. Lũy kế đến tháng 08 năm 2019 số khách hàng toàn Công 

ty là 331.805 khách hàng, trong đó có 310.885 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 

20.920 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.  

 Độ tin cậy cung cấp điện: Bảng tổng hợp tình hình thực hiện độ tin cậy: 
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Thực hiện tháng 08 chỉ số độ tin cậy lưới điện MAIFI 00(lần), SAIDI 2,7967 

(phút), SAIFI  0,0210 (lần).  

Lũy kế 08 tháng năm 2019, thời gian mất điện khách hàng trung bình (SAIDI) 

là 115,1634/286,59 phút (thực hiện/kế hoạch); Số lần mất điện khách hàng kéo dài 

trung bình (SAIFI) là 0,7584/4,41 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch); Số lần mất 

điện khách hàng thoáng qua trung bình (MAIFI) là 0,0967/1,45 lần (thực hiện/kế 

hoạch), thấp hơn kế hoạch năm 2019. 

 

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng: 

- Kế hoạch năm 2019, Tổng công ty giao Công ty với tổng giá trị là 119.936 

triệu đồng. Trong đó có 15 công trình lưới điện (hoàn thành 03 CT); 07 công trình 

kiến trúc (hoàn thành 01 CT); 08 công trình mua sắm VTTB, công xa: (hoàn thành 

6 CT); 01 công trình năng lượng mặt trời áp mái (hoàn thành); 03 công trình công 

nghệ thông tin; 02 công trình hoàn trả ứng vốn tỉnh (hoàn thành); 01 công trình 

ứng vốn tỉnh. 

- Khối lượng thực hiện đến hết ngày 28/08/2019 là 54,656 tỷ đồng, đạt 44,5% 

so với kế hoạch. Trong đó giá trị giải ngân là 45,083 tỷ đồng, đạt 36,7% so với kế 

hoạch. 

           II. Nhiệm vụ tháng 9 năm 2019: 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện 

tiết giảm trên moị liñh vưc̣. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu 

về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2019. 

         - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các 

cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân. 

           - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, 

phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện. 

           - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, 

chương trình tiết kiệm điện của Công ty 

           - Hạn chế đăng ký cắt điện trong thực hiện các công việc liên quan, giảm 

thời gian tạm ngừng cấp điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 

 

STT 
Chỉ 

tiêu 
KH 

Năm 2018  Năm 2019 So sánh 

Thực hiện Thực hiện 

KH 

Cùng kỳ 

Tháng 8 Lũy kế 
Tháng 

8 
Lũy kế Tháng 8 

Lũy kế 

1 
MAIFI 

(lần) 1,45 0,0015 0,0645 00 0,0967 -1,3533 -0,0015 0,0322 

2 
SAIDI 

(phút) 286,59 65,7109 432,1170 2,7967 115,1634 -171,4266 -62,9138 
-

316,9536 

3 
SAIFI 

(lần) 4,41 0,2417 1,1278 0,0210 0,7584 -3,6516 -0,2207 -0,3694 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau 

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819 

Địa chỉ: 288A Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau.evnspc.vn 

 

   

 

 
                                                                                                       

  


