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

3 và quý I năm 2020:  

 

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

    Trong tháng 03 năm 2020, 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 d ụng điện, không điều hòa tiết giảm 

phụ tải.  

Tổng sản lượng điện nhận tháng 03 đạt 139.979.379kWh, tăng 0,98% so với 

cùng kỳ 2019 (138.604.792kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.515.464 kWh 

tăng 0,98% so với cùng kỳ 2019 (4.471.122 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là 

4.784.555 kWh (ngày 11/3/2020) giảm 0,12%  so với cùng kỳ 2019 (4.790.100); 

Công suất lớn nhất là 233MW (ngày 31/3/2020) tăng 0,26% so với cùng kỳ 2019 

(232,4MW). Lũy kế 03 tháng sản lượng điện nhận đạt 381.968.884 kWh tăng 

3,26% so với cùng kỳ (369.908.506kWh) và đạt 23,59% so với kế hoạch Tổng 

Công ty giao (1.619,083 triệu kWh). 

 

 Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 03 đạt 113.995.784 kWh, giảm 3,75% 

so thực hiện của tháng 02/2020 (118.436.163 kWh) và tăng 2,93% so với thưc̣ hiêṇ 

cùng kỳ (110.754.121 kWh). Lũy kế 03 tháng đạt 346.904.467 kWh, tăng 2,77% so 

cùng kỳ (337.560.087 kWh). 

 Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 03 đạt là 2,558 triệu kWh, đạt 

2,2% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 03 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện 

tiết kiệm đạt 7,269 triệu kWh, đạt 2,06% sản lượng điện thương phẩm. 

Phát triển khách hàng: Trong tháng 03 Công ty phát triển thêm 585 khách 

hàng. Lũy kế 03 tháng là 1.936 khách hàng. Tổng số khách hàng đến tháng 03 năm 

2020 toàn Công ty là 337.204 khách hàng, trong đó có 312.369 khách hàng ánh 

sáng sinh hoạt và 24.835 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.  

 

 



   

 Độ tin cậy cung cấp điện: Bảng tổng hợp tình hình thực hiện độ tin cậy: 

 

Thực hiện tháng 03 chỉ số độ tin cậy lưới điện MAIFI 0,2712 (lần), SAIDI  

11,3282 (phút), SAIFI  0,1631 (lần).  

Lũy kế 03 tháng năm 2020, thời gian mất điện khách hàng trung bình 

(SAIDI) là 53,8433/291,1 phút (thực hiện/kế hoạch); Số lần mất điện khách hàng 

kéo dài trung bình (SAIFI) là 0,4564/4,91 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch); Số 

lần mất điện khách hàng thoáng qua trung bình (MAIFI) là 0,4154/1,86 lần (thực 

hiện/kế hoạch), thấp hơn kế hoạch năm 2020. 

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

Kế hoạch năm 2020, Tổng công ty tạm giao Công ty với tổng giá trị là 3,056 

tỷ đồng. Trong đó có 09 công trình lưới điện; 5 công trình kiến trúc; 03 công trình 

mua sắm. 

           II. Nhiệm vụ tháng 04 và quý II năm 2020: 

- 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 2020. 

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

cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao. 

Thực hiện triệt để việc tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động SXKD theo chỉ 

đạo của Nhà nước và Tổng công ty. 

        - 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 

(Đăng 

ký) 

Năm 2019  Năm 2020 So sánh 

Thực hiện Thực hiện 

KH 

Cùng kỳ 

Tháng 

03 
Lũy kế 

Tháng 

03 
Lũy kế Tháng 03 

Lũy kế 

1 
MAIFI 

(lần) 1,86 0,0652 0,1378 0,3754 0,4154 -1,4446 0,3102 0,2776 

2 
SAIDI 

(phút) 291,1 12,6407 78,5125 14,3157 53,8433 -237,2567 1,675 -24,6692 

3 
SAIFI 

(lần) 4,91 0,1462 0,5996 0,2160 0,4564 -4,4536 0,0698 -0,1432 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
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