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I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng
03 năm 2021:
1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:
Đầu năm 2021, 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, nhất là các ngày Tết Nguyên Đán đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện, không
điều hòa tiết giảm phụ tải.
Tổng sản lượng điện nhận tháng 03 đạt 134.861.046 kWh, giảm 3,66% so với
cùng kỳ 2020 (139.979.379kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.350.356 kWh
giảm 3,66% so với cùng kỳ 2020 (4.515.464 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là
4.885.494 kWh (ngày 30/03/2021) tăng 2,11% so với cùng kỳ 2020
(4.784.555kWh); Công suất lớn nhất là 257,4MW (ngày 30/03/2021) tăng 0,87%
so với cùng kỳ 2020 (233MW). Lũy kế 03 tháng sản lượng điện nhận đạt
352.377.342kWh, giảm 7,75% so với cùng kỳ 2020 (381.968.884kWh) và đạt
22,23% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.845.000 triệu kWh). Sản lượng ngày
lớn nhất là 4.885.494 kWh (ngày 30/03/2021) tăng 2,11% so với cùng kỳ 2020
(4.784.555kWh); Công suất lớn nhất là 257,4MW (ngày 30/03/2021) tăng 0,87%
so với cùng kỳ 2020 (233MW).
Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 03/2021 đạt 119.350.388 kWh, tăng
8,13% so thực hiện của tháng 02/2021 (110.379.169kWh) và tăng 4,7% so với
thực hiê ̣n cùng kỳ (113.995.784 kWh). Lũy kế 03 tháng đạt 344.905.693kWh,
giảm 0,58% so cùng kỳ (346.904.467 kWh) và đạt 21,76% so với kế hoạch EVN
SPC giao (1.585.000.000kWh).
Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 03 đạt là 2,827 triệu kWh, đạt
2,31% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 03 tháng đầu năm 2021, sản lượng
điện tiết kiệm đạt 8,211 triệu kWh, đạt 2,32% sản lượng điện thương phẩm.
Phát triển khách hàng: Thực hiện 03 tháng đầu năm 2021, Công ty phát
triển thêm 3.569 khách hàng. Lũy kế đến tháng 03 năm 2021 số khách hàng toàn
Công ty là 348.175 khách hàng, trong đó có 322.961 khách hàng ánh sáng sinh
hoạt và 25.214 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.
Độ tin cậy cung cấp điện:
Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 03 tháng năm 2021 (sau miễn trừ)
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Chỉ tiêu độ tin cậy (trước miễn trừ) toàn công ty 03 tháng năm 2021: Chỉ số
MAIFI là 1,1671 lần (bằng 14,66% KH cả năm), chỉ số SAIDI là 503,0394 phút
(bằng 24,39% KH cả năm), chỉ số SAIFI là 2,2057 lần (bằng 22,66% KH cả năm).
Tuy nhiên sau khi miễn trừ các nguyên nhân khách quan, chỉ số SAIDI 03
tháng toàn Công ty là 42,8452 phút (bằng 14,72% KH năm), SAIFI là 0,199 lần
(bằng 7,21% KH năm) và MAIFI là 0,0718 lần (bằng 3,41% KH năm).
Chỉ số tiếp cận điện năng:
Trong tháng 03 Công ty đưa vào vận hành 41 công trình lưới điện trung áp
với thời gian giải quyết trung bình 2 ngày/1 công trình. Luỹ kế 03 tháng Công ty
đưa vào vận hành 79 công trình lưới điện trung áp với thời gian trung bình là 1,83
ngày/1 công trình.
Trong tháng 03 Công ty đã giải quyết cấp điện cho 1.291/1.291 khách hàng
mua điện hạ áp. Lũy kế 03 tháng, Công ty đã giải quyết cấp điện cho 3.491/3.491
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 183/183 khách hàng với thời gian trung bình là 1,722 ngày
đạt 100%. Lũy kế 03 tháng là 511/511 khách hàng với thời gian trung bình là 1,65
ngày đạt 100%.
- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết
1.070/1.070 khách hàng với thời gian trung bình là 1,46 ngày đạt 100%. Lũy kế
đến tháng 03 là 2.863/2.863 khách hàng với thời gian trung bình là 1,79 ngày đạt
100%.
- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải
quyết cho 38/38 khách hàng với thời gian trung bình là 2,79 ngày đạt 100%. Lũy
kế đến tháng 03 là 117/117 khách hàng với thời gian trung bình là 3,15 ngày đạt
100%.
2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:
Tổng công ty đã giao kế hoạch cho Công ty thực hiện kế hoạch vốn ĐTXD
cho Công ty là 110,465 tỷ đồng, bao gồm:
- Lưới 22kV: 18 danh mục công trình, trị giá 15,686 tỷ đồng
- Kiến trúc: 07 danh mục công trình, trị giá 12,306 tỷ đồng.

- Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 08 danh mục công trình, trị giá 12,306 tỷ
đồng.
- Công trình công nghệ thông tin: 06 danh mục công trình, trị giá 4,611 tỷ
đồng.
- Hoàn trả vốn ứng tỉnh: 03 danh mục công trình, trị giá 9,006 tỷ đồng.
- Vốn vay thương mại: 04 danh mục công trình, trị giá 32,000 tỷ đồng.
- Công trình 110kV: 03 danh mục công trình, trị giá 24,500 tỷ đồng.
Tình hình thực hện kế hoạch đến hết ngày 31/03/2021: đang tổ chức lựa
chọn nhà thầu.
II. Nhiệm vụ công tác tháng 04 năm 2021:
- Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện
tiết giảm trên mo ̣i liñ h vực . 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 2021.
- 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.
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