
                                                                        

 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2 
VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3/2022  

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM 

 

Hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) 
cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2022 và kế hoạch công tác 
tháng 3/2022 như sau: 

1. Công tác cung cấp điện: 

Trong tháng 2/2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, liên tục phục vụ người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

 Sản lượng điện nhận tháng 2 đạt 1,898,1 triệu kWh, tăng 19,34% so với cùng kỳ. Sản 
lượng điện thương phẩm đạt 1.922,83 triệu kWh, tăng 4,93% so với cùng kỳ.  

 Đang duy trì 1.028/1.028 phương án đóng kết mạch vòng trung thế (tương ứng 
940/940 tuyến dây, chiếm tỷ lệ 100%);  

 Đã thực hiện 1889 lượt thi công live-line;  

 Duy trì vận hành hiệu quả 100% TBA 110kV theo mô hình không người trực/điều khiển 
từ xa, 100% lưới điện trung thế có chức năng Mini SCADA và triển khai chức năng vận 
hành tự động cho 100% lưới điện trung thế công cộng. 

 Hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm Điều khiển dự phòng (site 2), phòng trực 
vận hành hiện đại tại các Công ty Điện lực. 

 Đã hoàn thành 04 công trình cấp điện: Cải tạo TBA 110kV Bình Triệu; Cải tạo TBA 
110kV Tân Thuận; Cải tạo TBA 110kV Thủ Đức Đông; Cải tạo đường dây 110kV Cát Lái – 
Sao Mai. 
 

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

 Đến tháng 2/2022, tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thành phố đạt 
2.676.811 khách hàng, tăng 0,29% khách hàng so với cuối năm 2021. 

 Tổng công ty đã cung cấp 100% các loại hình dịch vụ trực tuyến cấp độ 4.  

 Tổng công ty đã cấp điện cho mới cho 81 trạm chuyên dùng với thời gian giải quyết 
bình quân là 3,68 ngày. Trong đó, 42 trạm do ngành điện đầu tư và 39 trạm do khách hàng 
đầu tư. 

 Tỷ lệ khách hàng thanh toán điện tử (qua các hình thức: SMS & Mobile Banking; 
Internet Banking của Ngân hàng; Trích nợ tự động; Ví điện tử; ATM/Thẻ ngân hàng; Ủy 
nhiệm thu – Ủy nhiệm chi; Thanh toán trực tuyến qua Web CSKH) để thanh toán tiền điện 
đạt 99,62% về khách hàng và tương ứng 99,41% về tiền. 

Tổng số khách hàng đăng ký sử dụng EVNHCMC CSKH và quan tâm, theo dõi trang 
EVNHCMC trên zalo là 1.816.522 khách hàng, đạt tỷ lệ 67,86% trên tổng số khách hàng. 

 



                                                                        

3. Về hoạt động đoàn thể: 
− Thực hiện công tác an sinh xã hội như hỗ trợ Báo Tuổi trẻ tổ chức chương trình 

“Chăm sóc trẻ mồ côi vì Covid – 19 đặc biệt khó khăn”; Đồn Biên phòng Thạnh An xây 
dựng điểm sinh hoạt cộng đồng; ủng hộ kinh phí sửa chữa và nâng cấp Nhà Truyền thống 
của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Tỉnh Tiền Giang,… 

− Đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 vào ngày 
27/2/2022 với tổng kinh phí thực hiện hơn 120 triệu đồng, cụ thể: tại địa bàn Quận Tân 
Bình đã thực hiện cải tạo, bó gọn cáp thông tin và lắp 05 bộ đèn chiếu sáng dân lập Năng 
lượng mặt trời tại tuyến kênh Hi vọng và kênh Tân Trụ, đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 
15 với tổng kinh phí 20 triệu đồng, trao tặng 100 cây xanh cho người dân với tổng kinh phí 
05 triệu đồng; tại Ký túc xá sinh viên Lào đã thực hiện sửa chữa và cải tạo hệ thống điện 
nhằm đảm bảo an toàn điện, phòng chống nguy cơ cháy nổ cho Ký túc xá; tại Quận 4 đã 
thực hiện công trình thanh niên Tuyến hẻm “Văn minh – Sạch đẹp – An toàn” tại 469 Đoàn 
Văn Bơ, Phường 13 và hẻm 105 Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, trao 10 phần quà cho 
đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hoàn cảnh bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19; tại Quận Bình Tân: hỗ trợ lắp 01 hệ thống điện Năng lượng điện 
mặt trời với công suất 3 kWp trị giá 45 triệu đồng cho Nhà thiếu nhi Quận Bình Tân. 

 

4. Công tác trọng tâm tháng 2: 

 - Đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản 
xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
của Thành phố. 

 - Tiếp tục theo dõi sát sao các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành và EVN về công 
tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 để lập phương án tổ chức phổ biến, triển 
khai thực hiện. 

 - Theo dõi, đôn đốc công tác thay công tơ đo xa tại các đơn vị. 

 - Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất trong tháng 3/2022. 

 
Trân trọng. 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Ban Truyền thông – Tổng công ty Điện lực TP.HCM; 

Địa chỉ: Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; 

Email: bantruyenthong@evnhcmc.vn   Điện thoại: 028. 22201177;  

Website: www.evnhcmc.vn 
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