
  

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

THÁNG 5, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 

 NĂM 2020 

Cà Mau, ngày 04  tháng 6 năm 2020 

 
 

 

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

5 năm 2020:  

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

    Trong tháng 05 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 dụng điện , không điều hòa tiết giảm 

phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. 

 

Tổng sản lượng điện nhận tháng 05 đạt 155.123.437 kWh, tăng 8,16% so với 

cùng kỳ 2019 (142.295.899kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 5.042.873 kWh 

tăng 8,87% so với cùng kỳ 2019 (4.595.683 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là 

5.398.232 kWh (ngày 10/05/2020) tăng 6,83% so với cùng kỳ 2019 (5.029.444); 

Công suất lớn nhất là 265,9MW (ngày 12/05/2020) tăng 8,8% so với cùng kỳ 2019 

(242,5MW). Lũy kế 05 tháng sản lượng điện nhận đạt 681.093.292 kWh tăng 

3,368% so với cùng kỳ (659.508.883 kWh) và đạt 42,105% so với kế hoạch Tổng 

Công ty giao (1.619,083 triệu kWh). Sản lượng ngày lớn nhất 5.398.232 kWh 

(ngày 10/05/2020) tăng 6,83%  so với cùng kỳ 2019 (5.029.444) và công suất lớn 

nhất là 265,9MW (ngày 12/05/2020) tăng 3,26% so với cùng kỳ (257,5MW). 

 Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 05 đạt 136.345.148 kWh, tăng 1,43% so 

thực hiện của tháng 04/2020 (134.427.564kWh) và tăng 2,41% so với thưc̣ hiêṇ 

cùng kỳ (133.141.313 kWh). Lũy kế 05 tháng đạt 617.677.179 kWh, tăng 2,31% so 

cùng kỳ (603.708.686 kWh) và đạt 41,59% kế hoạch Tổng công ty giao 

(1.485.000.000 kWh). 

          Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 04 đạt là 3,128 triệu kWh, đạt 

2,25% sản lượng điện thương phẩm.Lũy kế 05 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện 

tiết kiệm đạt 13,448 triệu kWh, đạt 2,14% sản lượng điện thương phẩm và đạt kế 

hoạch Tổng công ty giao (2,1%). 

Phát triển khách hàng: Thực hiện 05 tháng đầu năm 2020, Công ty phát triển 

thêm 3.184 khách hàng. Lũy kế đến tháng 05 năm 2020 số khách hàng toàn Công 

ty là 338.452 khách hàng, trong đó có 313.501 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 

24.951 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt. 

 



   

 Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 5 tháng năm 2020 (sau miễn trừ): 

 

Chỉ tiêu độ tin cậy (trước miễn trừ) toàn công ty 05 tháng năm 2020: Chỉ số 

MAIFI là 5,54/1,86 lần (bằng 297,8% KH cả năm), chỉ số SAIDI là 1.283/291,1 

phút (bằng 440,7% KH cả năm), chỉ số SAIFI là 8,144/4,91 lần (bằng 165,8% KH 

cả năm). 

Tuy nhiên sau khi miễn trừ các nguyên nhân khách quan, chỉ số SAIDI 05 

tháng toàn Công ty là 81,58/291,1 phút (bằng 28,02% KH năm), SAIFI là 

0,71/4,91 lần (bằng 14,49% KH năm) và MAIFI là 0,89/1,86 lần (bằng 48,17% KH 

năm). 

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

Năm 2020, Tổng công ty giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020 cho Công ty 

là 103,403 tỷ đồng cho 26 công trình lưới điện; 15 công trình kiến trúc; 08 công 

trình mua sắm vật tư thiết bị, công xa, khác; 02 công trình năng lượng mặt trời áp 

mái; 03 công trình công nghệ thông tin; 06 công trình hoàn trả vốn ứng tỉnh. 

- Lưới 22kV: 22 danh mục công trình, trị giá 33,077 tỷ đồng 

- Kiến trúc: 15 danh mục công trình, trị giá 6,065 tỷ đồng  

- Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 08 danh mục công trình, trị giá 6,199 tỷ 

đồng 

- Năng lượng mặt trời áp mái:  02 danh mục công trình, trị giá 5,745 tỷ đồng 

- Công nghệ thông tin: 03 danh mục công trình, trị giá 2,42 tỷ đồng 

- Hoàn trả vốn ứng Tỉnh: 06 danh mục công trình, trị giá 7,897 tỷ đồng. 

- Vốn vay thương mại: 04 danh mục công trình, trị giá 40 tỷ đồng. 

 Khối lượng thực hiện và Giá trị giải ngân đến tháng 05 là 19,565 tỷ đồng, 

đạt 18,92% so với kế hoạch. 

 

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 6 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 

STT 
Chỉ 

tiêu 

KH 

(Đăng 

ký) 

Năm 2019  Năm 2020 So sánh 

Thực hiện Thực hiện 

KH 

Cùng kỳ 

Tháng 

05 
Lũy kế 

Tháng 

05 
Lũy kế Tháng 05 

Lũy kế 

1 
MAIFI 

(lần) 
1,86 0,0394 0,2222 0,2065 0,8961 -0,9639 0,1671 0,6739 

2 
SAIDI 

(phút) 
291,1 12,888 97,072 16,2120 81,5848 -209,52 3,3238 -15,488 

3 
SAIFI 

(lần) 
4,91 0,0649 0,7162 0,1461 0,6771 -4,1982 0,0812 -0,0044 



   

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. 

- Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân; 

        - 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. 

 

 

 

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 

 

   

 

 
                                                                                                       

  


