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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2018 
 

        Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã 
đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại 21 tỉnh, thành phố phía 
Nam và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết; đảm 
bảo điện đối với các hoạt động lễ hội đầu năm và sự kiện Hội nghị ASEM về ứng phó, 
biến đổi khí hậu, Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Phước, Vĩnh 
Long; đảm bảo điện phục vụ các kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi trung 
học phổ thông quốc gia; đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện những tháng mùa khô, 
đặc biệt tiếp tục đảm bảo cấp điện cho các khu vực có phụ tải tăng cao tại Bình Dương, 
Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, Tổng công ty làm tốt 
công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn sử dụng điện, đặc biệt là hướng đến các 
đối tượng sinh hoạt vùng nông thôn các tỉnh ĐBSCL.  
        Sản lượng điện nhận tháng 06/2018 là 5 tỷ 707 triệu kWh, tăng 8,87% so với cùng 
kỳ năm trước. Trong đó sản lượng bình quân ngày là 190,22 triệu kWh/ngày, sản lượng 
ngày lớn nhất là 205,6 triệu kWh, công suất lớn nhất là 10.100 MW. Lũy kế 6 tháng 
đầu năm 2018 sản lượng điện nhận toàn EVN SPC là 33 tỷ 943 triệu kWh, tăng 11,52% 
so với cùng kỳ 2017. Từ đầu năm, sản lượng ngày lớn nhất là 212,73 triệu kWh (ngày 
13/04/2018) tăng 10,22% và công suất lớn nhất là 10.430 MW (13/04/2018) tăng 
11,09% so với cùng kỳ 2017. 
        Về sản lượng điện thương phẩm, tháng 6/2018 EVN SPC thực hiện là 5 tỷ 699 
triệu kWh, tăng 1,49% so với tháng trước và tăng 10,39% so với cùng kỳ năm 2017. 
Lũy kế 6 đầu năm tháng năm 2018 sản lượng điện thương phẩm toàn EVN SPC thực 
hiện là 32 tỷ 162 triệu kWh, tăng 10,66% so với cùng kỳ năm 2017. 2 Công ty có tốc 
độ tăng cao là Long An tăng 19,3%, Bình Phước tăng 16,6%. Trong đó, thành phần 
điện công nghiệp–xây dựng lũy kế 6 tháng tăng 10,59% so với cùng kỳ năm 2017, có 
4 Công ty có tốc độ tăng cao là Bình Phước tăng 21,5%, Cà Mau tăng 24,1%, Long An 
tăng 18,7% và Hậu Giang tăng 16,8%. Thành phần điện cơ quan quản lý–tiêu dùng dân 
cư lũy kế 6 tháng tăng 7,46% so với cùng kỳ năm 2017. 
        Trong công tác tiết kiệm điện, sản lượng tiết kiệm trong tháng 6/2018 là 115 triệu 
kWh, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 6 tháng 2018 Tổng công ty tiết kiệm 
được 630 triệu kWh, tăng 6,2% so với cùng kỳ và đạt 1,95% so với sản lượng điện 
thương phẩm.  
        Đối với chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, 6 tháng đầu năm 2018 EVN SPC đạt 
theo kế hoạch EVN giao. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục cải thiện so với 
cùng kỳ năm trước. Tính chung trong toàn EVN SPC, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng 
thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 215,34/440 phút (thực hiện/kế 
hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,08/1 lần (thực hiện/kế 
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hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,25/2,96 lần/khách hàng (thực 
hiện/kế hoạch). 
        Trong tháng 5&6/2018, EVN SPC đã khẩn trương rà soát, triển khai hướng dẫn 
giá bán điện cho người thuê nhà tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam để đảm bảo được mua 
điện theo đúng giá bán điện qui định của Chính phủ.  
        Về đầu tư xây dựng, 6 tháng đầu năm 2018, EVN SPC đã nỗ lực trong việc điều 
hành, chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch đề ra, đặc biệt các công trình phục 
vụ cấp điện mùa khô, với giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 3.417 tỷ đồng và giá trị 
giải ngân đạt 2.530 tỷ đồng. Tình hình thi công của hầu hết các dự án trọng điểm cơ 
bản bám sát tiến độ.  
        Trong công tác đầu tư lưới điện, từ đầu năm đến nay, EVN SPC đã khởi công 15 
công trình lưới điện 110kV; hoàn thành đưa vào vận hành 01 công trình 220kV và 13 
công trình lưới điện 110kV, với tổng khối lượng đưa vào vận hành là: 65,45 km đường 
dây 110kV xây dựng mới và tổng công suất 658MVA.  
        Về năng suất lao động, từ đầu năm đến nay EVN SPC thực hiện năng suất lao 
động theo điện thương phẩm 1,59 triệu kWh/LĐ; theo khách hàng là 375 khách 
hàng/LĐ. Dự kiến năm 2018 Tổng công ty thực hiện đạt năng suất lao động theo điện 
thương phẩm (3,18 triệu kWh/LĐ và theo khách hàng là 378 khách hàng/LĐ. 
        Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính của EVN SPC trong 6 tháng cuối năm 2018 
        Với mục tiêu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong đó đảm 
bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, 
góp phần tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 6,7% theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 
01/01/2018 của Chính phủ, EVN SPC đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 
như sau: 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tập đoàn về việc đảm bảo 
cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn Tổng công ty. 

- Đưa vào vận hành các công trình trạm biến áp 110kV theo đúng tiến độ EVN 
giao. 

- Phối hợp chặt chẽ địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn 

- Đẩy mạnh các nội dung, hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện trong 
sinh hoạt, sản xuất và tiêu dùng trong khu vực dân cư tại vùng nông thôn các tỉnh 
ĐBSCL. 

- Phấn đấu hoàn thành khối lượng đầu tư cả năm, đạt 100% kế hoạch vốn Tập đoàn 
giao. 

- Tiến hành khởi công thêm ít nhất 45 công trình lưới điện 110kV và công trình 
đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc. Hoàn tất đóng điện 02 công trình lưới điện 
220kV (Sa Đéc và Cần Đước) và hoàn tất đóng điện thêm 70 công trình lưới điện 
110kV. Phấn đấu đạt mục tiêu 100% kế hoạch Tập đoàn giao. 

- Rà soát việc chuẩn bị đầu tư, cân đối vốn và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho giai 
đoạn 2018-2020 và sau 2020. 
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- Cam kết thực hiện đúng 19 chỉ tiêu cung cấp dịch vụ mà EVN đã ban hành trong 
Quyết định số 505/QĐ-EVN. 

- Đảm bảo khách hàng có thể thực hiện 100% dịch vụ điện trực tuyến. 
- Đạt >30% khách hàng giao dịch qua TTCSKH và trung tâm hành chính công. 
- Triển khai các hoạt động nâng cao mức độ hài lòng (MĐHL) của khách hàng 

trên cơ sở phân tích và có giải pháp khắc phục các điểm yếu theo kết quả khảo sát 
MĐHL đã thực hiện năm 2017; Phấn đấu điểm MĐHL của toàn Tổng công ty > 8,05 
điểm./. 

 

      THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
Ban Quan hệ cộng đồng - Tổng công ty Điện lực miền Nam 
Điện thoại: 028.38242783/38242594 - Fax: 028.38242802 
Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh 
Website: www.evnspc.vn  -  Email: info@evnspc.vn 
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