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

10 năm 2019:  

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

 

    Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019, 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 s ử dụng điện, không điều 

hòa tiết giảm phụ tải.  

Tổng sản lượng điện nhận 10 tháng đạt 1.285.605.460 kWh. Trong đó sản 

lượng điện nhận tháng 10 đạt 128.514.146 kWh, tăng 0,04% so với cùng kỳ 2018 

(128.468.300kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.145.618 kWh tăng 0,04% so 

với cùng kỳ 2018 (4.144.139 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là 4.445.619 kWh 

(ngày 30/10/2019) tăng  0,12%  so với cùng kỳ 2018 (4.440.400 kWh); Công suất 

lớn nhất là 214.1MW (ngày 30/10/2019) tăng 0,23% so với cùng kỳ 2018 

(213,6MW). 

 Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 10 đạt 115.395.011 kWh, tăng 1,0% so 

thực hiện của tháng 09 (114.264.826kWh) và tăng 1,1% so với thưc̣ hiêṇ cùng kỳ 

(114.139.497 kWh); Lũy kế 10 tháng đạt 1.199.548.989 kWh, tăng 4,35% so cùng 

kỳ (1.149.554.969 kWh), đạt 77,89% so với kế hoạch giao (1.540 triệu kWh). 

Tiết kiệm điện: 2,239 triệu kWh, đạt 1,9% sản lượng điện thương phẩm; lũy 

kế: ước đạt là 22,711 triệu kWh, đạt 1,86% sản lượng điện thương phẩm, đạt kế 

hoạch Tổng công ty giao (1,5%). 

Phát triển khách hàng: Trong 10 tháng đầu năm 2019, Công ty phát triển 

thêm 7.526 khách hàng. Lũy kế đến tháng 10 năm 2019 số khách hàng toàn Công 

ty là 333.869 khách hàng, trong đó có 312.654 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 

21.215 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 10 chỉ số độ tin cậy lưới điện MAIFI 0,0314(lần), SAIDI  

27,9724 (phút), SAIFI  0,1770 (lần).  

Lũy kế 10 tháng thời gian mất điện khách hàng trung bình (SAIDI) là 

221,7749/286,59 phút (thực hiện/kế hoạch); Số lần mất điện khách hàng kéo dài 

trung bình (SAIFI) là 1,5502/4,41 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch); Số lần mất 

điện khách hàng thoáng qua trung bình (MAIFI) là 0,4647/1,45 lần (thực hiện/kế 

hoạch), thấp hơn kế hoạch năm 2019. 

 

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

Kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTXD năm 2019, Tổng công ty giao cho Công ty 

là 130,252 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cho 23 công trình lưới điện; 13 công trình 

kiến trúc; 12 công trình mua sắm vật tư thiết bị, công xa, khác; 01 công trình năng 

lượng mặt trời áp mái; 04 công trình công nghệ thông tin; 02 công trình hoàn trả 

vốn ứng tỉnh, 02 công trình ứng vốn tỉnh. 
 Khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/10/2019 là 76,543 tỷ đồng, đạt 

58,7% so với kế hoạch. Trong đó giá trị giải ngân là 69,759 tỷ đồng, đạt 53,6% so 

với kế hoạch.  

           II. Nhiệm vụ tháng 11 năm 2019: 

- 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 2019. 

        - 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. 

        - 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 

Năm 2018  Năm 2019 So sánh 

Thực hiện Thực hiện 

KH 

Cùng kỳ 

Tháng 

10 
Lũy kế 

Tháng 

10 
Lũy kế 

Tháng 

10 

Lũy kế 

1 
MAIFI 

(lần) 
1,45 00 0,0645 0,0314 0,4647 -1,4186 0,0314 0,4002 

2 
SAIDI 

(phút) 
286,59 165,6175 500,8205 27,9724 221,7749 -258,6176 -137,6451 -279,0456 

3 
SAIFI 

(lần) 
4,41 0,8933 2,2747 0,1770 1,5502 -4,2330 -0,7163 -0,7245 
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