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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2019 

Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2019, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) 

gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2019 

như sau: 

1. Tình hình cung cấp điện: 

Trong tháng 8 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 8 đạt 2.224,16 triệu kWh, tăng 5,13% so với cùng kỳ 

năm 2018. 

Tổng công ty đã tổ chức thi công live-line được 6.031 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 8/2019, các đơn vị đã thực hiện vệ sinh cách điện bằng nước áp 

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

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

 Đến tháng 8/2019, tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thành phố đạt 

2.514.451 khách hàng, tăng 65.026 khách hàng (tăng 2,6% so với cuối năm 2018 là 

2.449.425 khách hàng). 

 Tỷ lệ giải quyết trực tuyến các dịch vụ khách hàng của Tổng công ty trong tháng 

08/2019 là 99,93%.  

 Tổng công ty cũng đã quản lý 66.188 cam kết với chủ nhà trọ và giải quyết cho 

1.587.386 người thuê nhà để ở được hưởng đúng mức giá quy định.  

 Tổng công ty đã cấp điện cho 461 trạm chuyên dùng qua lưới trung áp, thời gian giải 

quyết bình quân là 2,63 ngày. Trong đó: Khách hàng đầu tư: 172 trạm (2,31 ngày); Ngành 

điện đầu tư: 289 trạm (2,89 ngày). 

 Đối với công tác lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà: Tổng công ty đã vận 

động được 19.363 khách hàng tiềm năng về lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà nối 

lưới. Đến nay đã có 3.899 khách hàng lắp đặt với tổng công suất là 44,95MWp. 
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 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 92,23%. Đối với việc thu qua website 

CSKH của Tổng công ty đã có 26.277 lượt khách hàng giao dịch qua cổng thanh toán. 

3.Công tác an toàn  

 Tổng công ty đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ 

tại trụ sở, nhà điều hành, kho vật tư tại các đơn vị. Triển khai rà soát, khắc phục các tồn tại 

nhằm chuẩn bị ứng phó với các tình huống phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 

tại các đơn vị trực thuộc. 

 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.  

4.Công tác đầu tư xây dựng 

 Trong 8 tháng đầu năm, Tổng công ty đã hoàn tất và đóng điện, đưa vào sử dụng các công 

trình 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. 

 5. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2019: 

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

Thành phố trong 04 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. 

− Tiếp tục triển khai vận hành thị trường điện theo lộ trình của Bộ Công Thương. 

− Tiếp tục tuyên truyền, quản lý, kiểm tra áp giá bán điện đúng quy định. 

− Tiếp tục rà soát, đôn đốc công tác tuyên truyền vận động, thanh toán tiền điện mặt 

trời tại các công ty điện lực. 

− Tăng cường làm việc, vận động lắp đặt điện mặt trời áp mái cho các khách hàng 

công nghiệp tại KCX – KCN, khách hàng dịch vụ, hộ SXKD, hộ sinh hoạt, vận động 

CBCNV và hoàn tất lắp đặt tại các công trình của Điện lực.  

− Phối hợp Hội nông dân TP. HCM tổ chức tập huấn, tuyên truyền về sử dụng điện an 

toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2019. 

− Nghiệm thu đóng điện công trình đường dây Nhánh rẽ 110kV cấp điện cho KCN 

Đông Nam. 

 

Trân trọng./. 

 


