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

2019:  

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

Trong năm 2019, Công ty Điện lực Cà Mau đã cung cấp đủ điêṇ cho nhu c ầu 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: thực hiện tốt việc cấp điện cho các 

thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân 

trong tỉnh; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trong mùa khô ; đã đảm bảo cung cấp 

điện an toàn cho các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của địa phương. 

Tổng sản lượng điện nhận năm 2019 đạt 1 tỷ 537,508 triệu kWh tăng 2,566% 

so với cùng kỳ năm 2018 (1 tỷ 498,6 triệu kWh), sản lượng bình quân ngày là 

4,197 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 5,157 triệu kWh (ngày 23/04/2019) 

tăng 7,32% so với cùng kỳ năm 2018 (4,805 triệu kWh) và công suất lớn nhất là 

257,5 MW (23/4/2019) tăng 9,39% so với cùng kỳ năm 2018. 

 Điện thương phẩm: Thực hiện sản lượng điện thương phẩm năm 2019 là 1 tỷ 

426 triệu kWh, đạt 92,65% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1 tỷ 540 triệu 

kWh). Tốc độ tăng trưởng so với 2018 là 3,035%.  

Tiết kiệm điện: Năm 2019 Công ty vận động tiết kiệm được 27,16 triệu 

kWh, tương đương 1,87% sản lượng điện thương phẩm năm 2019, tương ứng với 

giá trị tiết kiệm tiền điện là hơn 50 tỷ 663 triệu đồng, bên cạnh đó giúp giảm công 

suất đỉnh của hệ thống nhằm đảm bảo tốt trong việc cung cấp điện. Trong nhiều 

năm liền Công ty thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty 

trong công tác tiết kiệm điện , thực hiện năm 2019 tiết kiêṃ nhiều hơn kế hoac̣h 

giao là 0,37% (kế hoạch 1,5%).  

Phát triển khách hàng: trong năm 2019 phát triển mới thêm 8.925 khách 

hàng, số hợp đồng sinh hoaṭ đến tháng 12/2019 là 335.268 khách hàng, nếu kể số 

hộ dùng chung thì tỷ lệ số hộ dân có điện đạt 99,0%.  

          Độ tin cậy cung cấp điện năm 2019: Thời gian mất điện của khách hàng 

bình quân (SAIDI) là 277,2946/286,59 phút, giảm 46,315% so với cùng kỳ năm 

2018 (598,704 phút); Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,6093/4,41 



   

lần/khách hàng, giảm 49,98% so với cùng kỳ năm 2018 (3,2198 lần/khách hàng); 

Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,5895 /1,45 lần/khách hàng, 

tăng 91,95% so với cùng kỳ năm 2018 (0,0645 lần), đạt tất cả các chỉ tiêu về độ tin 

cậy cung cấp điện Tổng công ty giao. 

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

 + Với các công triǹh lưới điêṇ: 

- Hoàn thành 20/23 công trình lưới điện và trạm, quyết toán và giải ngân báo 

khóa 20 công trình, còn lại 03 công trình lưới điện chuyển tiếp sang năm 2020.  

  - Khối lượng đóng điện đưa vào vận hành gồm: 40,39km đường dây trung 

thế; 39,45km đường dây hạ thế 39,45 km; 35 trạm biến áp tổng dung lượng là 

3.645 kVA. 

 + Các công trình kiến trúc: Hoàn thành 13/13 công trình.  

          + Các công trình mua sắm: Hoàn thành 7/10 hạng mục mua sắm tài sản, 03 

công trình chuyển tiếp sang năm 2020.  

+ Công trình nguồn năng lượng mặt trời áp mái: Hoàn thành giải ngân 

quyết toán 01/02 công trình, 01 công trình chuyển tiếp sang năm 2020. 

+ Công trình công nghệ thông tin: Hoàn thành giải ngân quyết toán 02/04 

công trình, 02 công trình chuyển tiếp sang năm 2020. 

          + Thực hiện hoàn trả vốn ứng tỉnh và khách hàng: Hoàn thành 02/02 

công trình hoàn trả vốn tỉnh. 

 Tổng số công trình ĐTXD hoàn thành trong năm 43/52 công trình. Tổng vốn 

giải ngân là 126.053/127.491 triệu đồng , đaṭ 98,87%, vốn ứng tỉnh 3.260 triệu 

đồng đaṭ 100%.       

           II. Nhiệm vụ năm 2020: 

    1. Năm 2020 là năm quyết định thưc̣ hiêṇ kế hoạch 05 năm, giai đoạn 2016-

2020, năm triển khai thưc̣ hiêṇ nhiều chỉ tiêu troṇg tâm của Tâp̣ đoàn và Tổng công 

ty, nhiệm vụ của Công ty Điện lực Cà Mau phải đảm bảo thực hiện cung cấp điện 

an toàn liên tục, đáp ứng đầy đủ cho các nhu cầu về phát triển Kinh tế - xã hội của 

điạ phương, nâng cao đô ̣tin câỵ cung cấp điêṇ , giảm tổn thất điện năng và không 

ngừng cải tiến nâng cao c ông tác dic̣h vu ̣khách hàng , phấn đấu hoàn thành toàn 

diện các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao. 

       2. Giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện so với thực hiện năm 2019 và sát 

với lộ trình đã được phê duyệt. 

      3. Quản lý tốt khách hàng sử dụng điện, không ngừng kiểm tra áp giá để khách 



   

hàng sử dụng giá theo đúng mục đích. 

      4. Hoàn thành các công trình kiến trúc hạ tầng theo kế hoạch đã được duyệt ; 

phối hơp̣ thưc̣ hiêṇ và tham gia đóng điêṇ đưa vào vâṇ hành traṃ biế n áp 

110/22kV Rạch Gốc và đường dây đấu nối , phối hợp công tác chuẩn bị công tác 

đầu tư traṃ biến áp 110/22kV Định Bình và Thới Bình, tổ chức thưc̣ hiêṇ các công 

trình đầu tư khi có quyết điṇh giao của Tổng Công ty.  

      5. Tổ chức điều hành và thực hiện hoàn thành kế hoạch SCL trong tháng 

5/2020 và quyết toán báo khóa trước tháng 6/2020. 

      6. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, 

công nghệ thông tin vào hoạt động SXKD để không ngừng nâng cao hiệu quả đưa 

Công ty phát triển bền vững.  

      7. Thực hiện chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 

năm 2016-2020". 

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 

 

   

 

 
                                                                                                       

  


