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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2019 

Hôm nay, ngày 6 tháng 12 năm 2019, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) 

kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 11 

năm 2019 như sau: 

1. Tình hình cung cấp điện: 

Trong tháng 11 năm 2019, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thực hiện nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh và đầu tư xây dựng trong tình hình kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục 

tăng trưởng ổn định. Tổng công ty đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất, kinh 

doanh; cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân trên địa bàn Thành phố.  

Sản lượng điện thương phẩm tháng 11 đạt 2.276,26 triệu kWh, tăng 3,80% so với cùng kỳ 

năm 2018. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 38,98 triệu kWh. Lũy kế 11 tháng, sản lượng điện thương 

phẩm đạt 23.891,04 triệu kWh, tăng 7,05% so với cùng kỳ năm 2018.  

Đến nay, Tổng công ty đã tổ chức thi công live-line được 8.038 lượt. Duy trì công tác đóng 

kết mạch vòng trung thế 964/964 phương án (tương ứng 794/794 tuyến dây, chiếm tỷ lệ 100%). 

 Tính đến cuối tháng 11/2019, các đơn vị đã thực hiện vệ sinh cách điện bằng nước áp 

lực cao cho 3.317 vị trí trụ trung thế và 15 lượt tại 9 trạm biến áp 110kV. 

 Hiện nay, Tổng công ty đang vận hành 54/54 Trạm biến áp 110 kV theo mô hình trạm 

không người trực.  

2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: 

 Đến tháng 11/2019, tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thành phố đạt 

2.530.723 khách hàng, tăng 81.298 khách hàng so với cuối năm 2018. 

 Tỷ lệ giải quyết trực tuyến 19 loại hinh dịch vụ cung ứng cho khách hàng của Tổng 

công ty trong tháng 11/2019 là 99,9%.  

 Việc thu tiền điện đang được thực hiện thông qua 23 ngân hàng và 9 đối tác thu hộ trên 

địa bàn TP.HCM với tỷ lệ thu không sử dụng tiền mặt là 97,88% về khách hàng và tương ứng 

97,92% về tiền. Đối với việc thu qua website CSKH của Tổng công ty, đến nay có 35.947 lượt 

khách hàng giao dịch qua cổng thanh toán. 

 Tổng công ty đã cấp điện cho 613 trạm chuyên dùng qua lưới trung áp, thời gian giải 

quyết bình quân là 2,62 ngày. Trong đó: Khách hàng đầu tư: 239 trạm (2,33 ngày); Ngành điện 

đầu tư: 374 trạm (2,86 ngày). 

 Cuối tháng 10/2019 vừa qua, World Bank đã công bố báo cáo Doing Business 2020, theo 

đó, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tiếp tục cải thiện về điểm số (88,2 điểm), tiếp tục 

duy trì vị trí 27/190 nước và đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN. 

http://www.evnhcmc.vn/


 Trong tháng 11 đã có thêm 183 chủ đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, 

lũy kế 11 tháng của năm 2019, tổng số nhà đầu tư lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà tại địa bàn 

Thành phố là 4.171 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là 56,48 MWp. Tổng sản lượng đã  

phát lên lưới điện là 9,97 triệu kWh. 

3.Công tác an toàn  

 Trong tháng 11 không có trường hợp vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp và 

không có sự cố cháy nổ nghiêm trọng. 

 Tổ chức khảo sát, tư vấn sử dụng điện an toàn trong các hộ gia đình: 29.600/28.000, đạt 

105,71% kế hoạch năm 2019. 

 Đến tháng 11/2019, Tổng công ty đã làm gọn 998 km dây thông tin treo trên trụ điện, 

đạt 96% so với kế hoạch năm 2019. 

4.Công tác đầu tư xây dựng 

 Trong 11 tháng đầu năm, Tổng công ty đã hoàn tất và đóng điện, đưa vào sử dụng một số công 

trình trọng điểm cấp điện cho Thành phố: đường dây 220kV Nam Sài Gòn - Quận 8; đường dây 

220kV Cát Lái -Công Nghệ Cao; đường dây 110kV Quận 8 – Chánh Hưng; Nhánh rẽ 110kV Tân 

Bình 2; Lắp máy 2 trạm Bình Phú; nhánh rẽ Trạm biến áp KCN Đông Nam. 

  Khởi công các công trình: Đường dây 110kV đấu nối vào Trạm 220kV Tân Cảng; Nhánh 

rẽ TBA 110kV KCN Đông Nam; Cải tạo ĐD 110kV Thủ Đức – An Khánh, Thủ Đức – Xa Lộ; 

Cải tạo ĐD 110kV Hóc Môn - Tân Quy, đoạn 2; Cải tạo ĐD 110kV Tân Quy – Phú Hòa Đông. 

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2019: 

− Đảm bảo cung ứng điện an toàn, đầy đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

Thành phố trong 02 tháng cuối năm, kiện toàn các phương án vận hành đảm bảo cung cấp điện 

an toàn trong mùa mưa bão 2019 và thực hiện các công tác chuẩn bị phương án cấp điện ổn 

định cho mùa khô năm 2020. 

− Hoàn tất khởi công và đóng điện các công trình EVN giao, theo đó hoàn thành 100% 

khối lượng thực hiện, phấn đấu giải ngân đạt 95% kế hoạch giao. 

− Tài trợ kinh phí lắp đặt điện mặt trời tại trường THCS Lê Quý Đôn và Nhà thiếu nhi 
Thành phố thuộc tháng tri ân khách hàng 12/2019. 

− Phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện kế hoạch phát triển điện mặt trời của 
TP.HCM giai đoạn 2020-2025. 

− Chuẩn bị các công tác liên quan đến Lễ tổng kết chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm 
điện năm 2019. 

− Phối hợp truyền thông chương trình khuyến mãi thanh toán tiền điện không dùng tiền 
mặt của Viettel Pay, Zalo Pay, Ngân hàng Liên Việt.  

− Phối hợp EVN triển khai tích hợp dịch vụ điện vào Cổng dịch vụ Quốc gia để triển khai 
chính thức vào ngày 09/12/2019. 

− Triển khai các hoạt động tháng tri ân khách hàng năm 2019 theo chỉ đạo của EVN, tổ 
chức Hội nghị khách hàng lớn năm 2019. 

 

Trân trọng./. 



 


