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I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 11 tháng đầu năm 2017
1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:
- Trong 11 tháng năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung
cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế - xã
hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.
- Sản lượng điện nhận: 5.100 triệu kWh, tăng 3,91% so với cùng kỳ 2016. Trong
đó: Sản lượng bình quân ngày là 177,8 triệu kWh, tăng 7,62%; sản lượng ngày lớn nhất
là 192,7 triệu kWh, tăng 8,23%; công suất ngày lớn nhất là 9.179 MW, tăng 8,76%. Lũy
kế 11 tháng năm 2017: 57.390 triệu kWh, tăng 8,61%. Trong đó: Sản lượng ngày lớn
nhất là 200,2 triệu kWh (ngày 06/9/2017), tăng 12,3% và công suất ngày lớn nhất là
9.529 MW (ngày 08/9/2017), tăng 9,55% so với cùng kỳ.
- Sản lượng điện thương phẩm: 5.192 triệu kWh, lũy kế 11 tháng năm 2017:
55.065 triệu kWh, tăng 9,61% so với cùng kỳ năm 2016.
- Sản lượng điện tiết kiệm: 102 triệu kWh, tăng tăng 4,8% so với cùng kỳ năm
2016. Lũy kế 11 tháng năm 2017: 1.194 triệu kWh, tăng 5,3%, đạt 2,16% sản lượng điện
thương phẩm.
- Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện 11 tháng năm 2017 đạt kế hoạch EVN giao. Cụ
thể: Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI): 715,28/1.152,25 phút; tần
suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI): 0,28/1,83 lần; tần suất mất điện kéo dài
bình quân (SAIFI): 3,23/6,17 lần/khách hàng.
- Trong 11 tháng đầu năm 2017, phát triển 304.606 khách hàng. Tính đến cuối
tháng 11, tổng số khách hàng là 7.607.729 hộ, trong đó 6.987.951 hộ ánh sáng sinh hoạt
và 619.778 hộ khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; tốc độ tăng trưởng tháng là 4,17%.
- Chỉ số tiếp cận điện năng: Trong tháng 11 đã đưa vào vận hành 1.021 công trình
điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình không quá 7 ngày/công trình. Luỹ kế 11
tháng đã giải quyết và đưa vào vận hành 7.215 công trình điện trung áp với thời gian giải
quyết trung bình là 4,44 ngày/công trình.
- Trong tháng 11, Tổng đài 19001006 tiếp nhận 133.249 yêu cầu của khách hàng
và giải quyết được 99,7% khối lượng công việc. Lũy kế 11 tháng đầu năm tiếp nhận
904.869 yêu cầu, giải quyết được 99,9% khối lượng công việc. Nhu cầu khách hàng liên
lạc nhiều nhất về nhóm dịch vụ tra cứu thông tin và xử lý mất điện.
2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:
* Lưới điện 220kV: Tổng công ty đã đóng điện trạm Long Xuyên và đấu nối.
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* Lưới điện 110kV: Khởi công: 54/79 công trình, đóng điện 46/69 công trình; đưa
vào vận hành thêm: 83km đường dây xây dựng mới, 150km đường dây cải tạo nâng cấp
và 1.573MVA. Dự kiến đến cuối năm, Tổng công ty sẽ khởi công được 70/79 công trình
và hoàn thành đóng điện 68/69 công trình.
* Lưới điện phân phối: Đóng điện 397/566 công trình với tổng khối lượng: 811 km
đường dây trung áp xây dựng mới, 433 km đường dây trung áp cải tạo, 1.304 km đường
dây hạ áp xây dựng mới, 847 km đường dây hạ thế cải tạo và tổng công suất trạm phân
phối tăng thêm là 266,89MVA. Dự kiến đến cuối năm sẽ đóng điện được 490 công trình;
tổng khối lượng đưa vào vận hành bao gồm: 1.124 km đường dây trung áp xây dựng mới,
804 km đường dây trung áp cải tạo, 1.598 km đường dây hạ áp xây dựng mới, 1.014 km
đường dây hạ áp cải tạo và tổng công suất trạm phân phối tăng thêm là 758MVA.
Tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm:
- Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tại
tỉnh Kiên Giang: Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017.
- Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn 2 tỉnh Cà Mau và
Hậu Giang (phần khối lượng năm 2017): Dự kiến hoàn thành đóng điện trong tháng
12/2017.
- Dự án Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3)
vay vốn WB: Dự kiến hoàn thành vào quý 1/2018.
II. Nhiệm vụ tháng 12/2017
- Công tác cung cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu
cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt, đặc biệt là trong các ngày lễ Giáng sinh, Tết Dương
lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của các địa phương,
chương trình tiết kiệm điện năm của Tổng công ty.
- Công tác đầu tư xây dựng: Phấn đấu khởi công thêm ít nhất 25 công trình lưới
điện 110kV, đóng điện ít nhất 23 công trình lưới điện 110kV.
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