
  

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

THÁNG 10, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 và 02 

THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Cà Mau, ngày 04  tháng 12  năm 2020 

 
 

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

11 và 11 tháng đầu năm 2020:  

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

    Trong 10 tháng đầu năm 2020, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu 

cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời 

gian chống dịch bệnh, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo 

vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trong 6 

tháng mùa khô. 

Tổng sản lượng điện nhận tháng 11 đạt 125.573.187 kWh, tăng 0,6% so 

với cùng kỳ 2019 (124.825.879kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.185.773 

kWh tăng 0,6% so với cùng kỳ 2019 (4.160.863 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là 

4.399.913 kWh (ngày 18/11/2020) tăng 1,5% so với cùng kỳ 2019 

(4.336.287kWh); Công suất lớn nhất là 225,0MW (ngày 16/11/2020) tăng 00% so 

với cùng kỳ 2019 (225,0MW). Lũy kế 11 tháng sản lượng điện nhận đạt 

1.487.986.698 kWh tăng 5,5% so với cùng kỳ 2019 (1.410.431.339kWh) và đạt 

91,903% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.619,083 triệu 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). 

          Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 11/2020 đạt 119.879.607 kWh, 

giảm 4,14 % so thực hiện của tháng 10/2020 (125.055.421kWh) và giảm 0,04% 

so với thưc̣ hiêṇ cùng kỳ (119.926.728 kWh).Lũy kế 11 tháng đạt 

1.392.943.483 kWh, tăng 5,57% so cùng kỳ (1.319.475.717 kWh) và đạt 93,8% 

kế hoạch Tổng công ty giao (1.485.000.000 kWh). 

            Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 11 đạt là 2,942 triệu kWh, đạt 

2,4% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện tiết 

kiệm đạt 32,000 triệu kWh, đạt 2,25% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,15% so 

với kế hoạch Tổng công ty giao (2,1%). 

Phát triển khách hàng : Thực hiện 11 tháng đầu năm 2020, Công ty phát 

triển thêm 7.874 khách hàng. Lũy kế đến tháng 11 năm 2020 số khách hàng toàn 

Công ty là 343.142 khách hàng, trong đó có 318.334 khách hàng ánh sáng sinh 

hoạt và 24.808 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt. 

. 



   

Độ tin cậy cung cấp điện: 

 Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 11 tháng năm 2020 (sau miễn trừ): 

 

Chỉ tiêu độ tin cậy (trước miễn trừ) toàn công ty 11 tháng năm 2020: Chỉ số 

MAIFI là 13,224 lần (bằng 710,96% KH cả năm), chỉ số SAIDI là 3.216,9168 phút 

(bằng 1.105,09% KH cả năm), chỉ số SAIFI là 19,7561 lần (bằng 402,36% KH cả 

năm). 

Tuy nhiên sau khi miễn trừ các nguyên nhân khách quan, chỉ số SAIDI 11 

tháng toàn Công ty là 245,9125 phút (bằng 84,47% KH năm), SAIFI là 1,9528 lần 

(bằng 39,77% KH năm) và MAIFI là 1,4364 lần (bằng 77,22% KH năm) 

Chỉ số tiếp cận điện năng: 
Trong tháng 11 Công ty đưa vào vận hành hơn 37 công trình điện trung áp với 

thời gian giải quyết trung bình 1,65 ngày/1 công trình, lũy kế 11 tháng đầu năm 

toàn Công ty giải quyết và đưa vào vận hành hơn 322 công trình điện trung áp với 

thời gian giải quyết trung bình 1,95 ngày/1 công trình. 

 Trong tháng 11 Công ty đã giải quyết cấp điện cho 870/870 khách hàng mua 

điện hạ áp và lũy kế 11 tháng là 8.473/8.473 khách hàng, đạt 100% thời gian theo 

quy định. 

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã 

giải quyết cấp điện cho 165/165 khách hàng với thời gian trung bình là 1,92 ngày 

đạt 100%. lũy kế 11 tháng là 1.976/1.976 khách hàng với thời gian trung bình là 

2,1 ngày đạt 100%. 

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết 

655/655 khách hàng với thời gian trung bình là 2,47 ngày đạt 100%. Lũy kế đến 

tháng 11 là 5.959/5.959 khách hàng với thời gian trung bình là 2,38 ngày đạt 

100%. 

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải 

quyết cho 50/50  khách hàng với thời gian trung bình là 2,34 ngày đạt 100%. Lũy 

kế đến tháng 11 là 538/538 khách hàng với thời gian trung bình là 2,66 ngày đạt 

100%. 

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

STT 
Chỉ 

tiêu 

KH 

(Đăng 

ký) 

Năm 2019  Năm 2020 So sánh 

Thực hiện Thực hiện 

KH 

Cùng kỳ 

Tháng 

11 
Lũy kế 

Tháng 

11 
Lũy kế Tháng 11 

Lũy kế 

1 
MAIFI 

(lần) 
1,86 0,0715 0,4988 0,0173 1,4364 -0,4236 -0,0542 0,9376 

2 
SAIDI 

(phút) 
291,1 69,3255 244,6395 21,8156 245,9125 -45,1875 -47,51 1,273 

3 
SAIFI 

(lần) 
4,91 0,2367 1,4849 0,1214 1,9528 -2,9572 -0,1153 0,4679 



   

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

là 101,462 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 32,131 tỷ đồng 

- Kiến trúc: 15 danh mục công trình, trị giá 8,935 tỷ đồng  

- Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 11 danh mục công trình, trị giá 13,986 tỷ 

đồng 

- Năng lượng mặt trời áp mái:  02 danh mục công trình, trị giá 4,964 tỷ đồng 

- Công nghệ thông tin: 07 danh mục công trình, trị giá 12,925 tỷ đồng 

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

- Sử dụng vốn ứng tỉnh: 02 danh mục công trình, trị giá 7,414 tỷ đồng 

- Vốn vay thương mại: 04 danh mục công trình, trị giá 10 tỷ đồng. 

- Công trình 110kV: 02 danh mục công trình, trị giá 1,21 tỷ đồng. 

 Khối lượng thực hiện đến hết ngày 30/11/2020 là 55,841 tỷ đồng, đạt 55,04 

so với kế hoạch. Trong đó giá trị giải ngân là 48,044 tỷ đồng, đạt 47,35% so với kế 

hoạch.  

 

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 12 và 01 tháng cuối 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. 

        - 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: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

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

 

   

 



   

 
                                                                                                       

  


