
 

 

 

                                 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

                                 Đồng Tháp, ngày 05 tháng 3 năm 2019 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 02 NĂM 2019 

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện: 

Tháng 02 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn 

định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa 

tiết giảm phụ tải, đặc biệt cung cáp đủ điện vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

a) Sản lượng điện trên hệ thống do Công ty quản lý: Tháng 02 là  185.865.797 

kWh, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2018 (152.170.576 kWh); sản lượng điện bình 

quân ngày là 6.638.006 KWh. 

b) Điện thương phẩm: Tháng 02 là 194.680.583 kWh tăng 17,27% so với cùng 

kỳ năm 2018, đạt 16,44% so với kế hoạch Tổng công ty giao. 

 c) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ 

năm trước. Trong tháng 02/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI 

= 2,684 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,013 lần, SAIFI = 

0,013 lần. 

d) Tháng 02 tiết kiệm là 4.091.586  kWh, đạt  17,3% so với kế hoạch năm của 

Công ty. 

đ) Kinh doanh điện năng: Trong tháng 02/2019, toàn Công ty phát triển 1.698   

khách hàng, trong đó có 1.132 khách hàng sinh hoạt và 566 khách hàng ngoài mục 

đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến hết tháng 

02/2019 là 556.698 khách hàng, trong đó có 491.081 khách hàng sinh hoạt và 65.617 

khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt. 

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:  

Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2019 Tổng công ty giao cho Công ty là 25 

công trình với giá trị là 38,155 tỷ đồng. Tính đến tháng 02/2019 đang tổ chức đấu 

thầu xây lắp dự kiến khởi công trong tháng 3/2019. 

Ngoài ra, Tổng công ty đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển 

lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn 

Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt hồ sơ 

TKTC-DT. 



 II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2019 

- Đảm bảo cấp điện cho mùa khô năm 2019 và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải 

của địa phương. 
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