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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018 

VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2018 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018 
 

        Trong tháng 7/2018, 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, không điều hòa tiết giảm phụ tải; triển khai các công tác nhằm đảm bảo cấp 
điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão. Ngoài ra, EVN SPC đã khánh thành, đưa vào vận hành 
Trạm 220kV KCN Sa Đéc và đường dây đấu nối tỉnh Đồng Tháp nhằm tăng cường khả năng cung 
cấp điện cho phía Nam tỉnh Đồng Tháp, góp phần ổn định cung cấp điện cho phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn TP. Sa Đéc và các địa phương lân cận của tỉnh.   
        Sản lượng điện nhận tháng 07/2018 là 5 tỷ 861,9 triệu kWh, tăng 9,98% so với cùng kỳ năm 
trước. Trong đó sản lượng bình quân ngày là 189,31 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 204,7 
triệu kWh, công suất lớn nhất là 10.180 MW. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2018 sản lượng điện nhận 
toàn EVN SPC là 39 tỷ 805 triệu kWh, tăng 11,27% so với cùng kỳ 2017. Tính từ đầu năm đến 
nay, 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 7/2018 EVN SPC thực hiện là 5 tỷ 579 triệu kWh, 
giảm 2,31% so với tháng trước và tăng 10,03% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 7 của năm 2018, 
sản lượng điện thương phẩm toàn EVN SPC thực hiện là 37 tỷ 754 triệu kWh, tăng 10,6% so với 
cùng kỳ năm 2017. 3 Công ty Điện lực có tốc độ tăng cao là Long An tăng 19,3%, Bình Phước 
tăng 15,6%, Bình Dương tăng 15,1%. Trong đó, thành phần điện công nghiệp–xây dựng lũy kế 7 
tháng 2018 tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2017, 4 Công ty có tốc độ tăng cao là Bình Phước 
tăng 19,6%, Cà Mau tăng 23,2%, Long An tăng 19% và Bình Dương tăng 16,6%. Thành phần điện 
cơ quan quản lý–tiêu dùng dân cư lũy kế 7 tháng tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2017. 
        Trong công tác tiết kiệm điện, sản lượng tiết kiệm trong tháng 7/2018 là 110 triệu kWh, tăng 
7,3% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 7 tháng của 2018, Tổng công ty tiết kiệm được 782 triệu 
kWh, tăng 6,2% so với cùng kỳ và đạt 2,07% với sản lượng điện thương phẩm thực hiện.  
        Đối với chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, 7 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 7 tháng đầu năm 2018, tổng thời gian mất điện khách hàng bình 
quân (SAIDI) là 255,65/513,33 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân 
(MAIFI) là 0,1/1,17 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 
1,47/3,45 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch). 
        Trong tháng 7/2018, EVN SPC đã hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện giá 
bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam. 
        Cũng trong các tháng 6,7&8/2018, EVN SPC tổ chức 05 đợt diễn tập phòng chống thiên tai 
và tìm kiềm cứu nạn tại 05 khu vực trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam nhằm chủ động ứng 
phó trong mùa mưa bão.  
        Về phát triển khách hàng, trong tháng 7/2018 EVN SPC phát triển thêm 177.513 khách hàng. 
Lũy kế đến tháng 7/2018 số khách hàng toàn Tổng công ty là 7.829.590 khách hàng, trong đó có 
7.170.896 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 658.694 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, tốc độ 
tăng trưởng lũy kế 7 tháng khoảng 2,43%.  
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        Về đầu tư xây dựng, trong 7 tháng của 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 trong 
mùa khô, các khu vực có phụ tải tăng cao đột biến, với giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 4.588 
tỷ đồng và giá trị giải ngân đạt 2.823 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 19 công trình 
lưới điện 110kV; hoàn thành đưa vào vận hành 01 công trình 220kV và 18 công trình lưới điện 
110kV, với tổng khối lượng đưa vào vận hành là: 98,47 km đường dây 110kV xây dựng mới, 28km 
đường dây cải tạo và tổng công suất 704MVA.  
         Ngoài ra, trong 7 tháng 2018 EVN SPC cũng đã đóng điện đưa vào vận hành 123 công trình 
lưới điện phân phối với tổng khối lượng bao gồm: 239km đường dây 22kV xây dựng mới, 177 km 
đường dây 22kV cải tạo, 323km đường dây hạ thế xây dựng mới, 928 km đường dây hạ thế cải tạo 
và tổng dung lượng trạm phân phối 82,47MVA. 
        Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính trong tháng 8/2018: 

- 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; Đẩy 
mạnh công tác giải ngân trong các tháng quý III/2018. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến độ khởi 
công, đóng điện các công trình trọng điểm năm 2018.  

- Phối hợp chặt chẽ địa phương trong công tác phòng chống thiên tai: Nắm rõ tình hình hoạt 
động của các trạm bơm nước; kế hoạch vận hành các trạm bơm trong đợt xuống giống vụ hè thu ở 
Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống lụt bão. Phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền 
và xử lý. 

- Tiếp tục 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. 

- Tăng cường công tác đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và các hoạt động tuyên truyền 
về sử dụng điện tiết kiệm trong thời gian ngừng cung cấp khí Nam Côn Sơn (từ ngày 02/8 – 
12/08/2-18 và từ 18/8 – 20/8/2018).  

- Kiểm tra và rà soát công tác áp giá bán điện trong từng đơn vị theo đúng quy định tại Thông 
tư số 16, Quyết định số 2256 của Bộ Công Thương. Đặc biệt công tác áp giá điện cho nhà trọ, sinh 
viên người lao động. 

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

      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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