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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  VÀ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG THÁNG 02 NĂM 2022 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 

2022 

Trong tháng 02 năm 2022, Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện đảm bảo 

cung cấp điện an toàn liên tục cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn 

tỉnh. 

1. Sản xuất điện:  

Trong tháng 02 năm 2022, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã sản xuất được 0,696 

triệu kWh; lũy kế 0,81 triệu kWh, giảm 47,28% so với cùng kỳ năm 2021 (1,537 triệu 

kWh). 

2. Điện thương phẩm:  

Sản lượng thương phẩm toàn Công ty thực hiện trong tháng 02/2022 là: 136,37 

triệu kWh; lũy kế đạt 274,05 triệu kWh; tăng 9,82% so với cùng kỳ năm 2021 (249,54 

triệu kWh). 

3. Tỷ lệ điện tổn thất: 

Tỷ lệ điện tổn thất toàn Công ty thực hiện trong tháng 02/2022 là -0,66%, trong 

đó tỷ lệ TTĐN trung hạ áp là -2,20%; tỷ lệ TTĐN 110kV là 1,70%. 

Lũy kế 02 tháng 2022 toàn Công ty thực hiện là 3,67%, cao hơn cùng kỳ năm 

2021 là 3,04% (0,63%). Trong đó: tỷ lệ TTĐN trung hạ áp là 2,76% (cao hơn 3,75% 

so với cùng kỳ năm 2021 (-0,99%)); tỷ lệ TTĐN 110kV là 1,78% (thấp hơn 0,06% so 

với cùng kỳ năm 2021 (1,84%)). 

4. Chỉ tiêu suất sự cố: 

 Sự cố lưới điện 22kV: Lũy kế 02T/2022, toàn Công ty xảy ra 18 vụ sự cố đường 

dây; trong đó: 09 sự cố TQ, 09 sự cố KD. 

         Sự cố lưới điện 110kV: Lũy kế 02T/2022, toàn Công ty không xảy ra sự cố. 

 

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03 năm 2022 

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để 

phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.  
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- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn con người và tài sản;  

- Phát động thi đua trong toàn thể CBCNV thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của 

EVN “Thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả”; Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Văn 

hóa doanh nghiệp. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền đến người dân hưởng 

ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 chủ đề “Hãy lên tiếng vì thiên nhiên” cùng tắt 

đèn từ 20h30’- 21h30’, ngày 26/3/2022.  

- Triển khai tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đặc biệt là công tác 

cải cách hành chính; Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, đảm bảo hoàn thành 

toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch một cách bền vững. 

- Tiếp tục triển khai đến toàn thể CBCNV Công ty thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng ngừa dịch Covid-19 theo đúng yêu cầu của EVN SPC.  

- Tuyên truyền và vận động khách hàng sử dụng công nghệ 4.0 trong giao dịch 

trực tuyến với các Điện lực. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng Kiểm tra thanh tra và Pháp chế, 

Công ty Điện lực Lâm Đồng 

           Điện thoại: 02633.990.221                          

           Fax: 0263.3826772 

Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, phường 10, 

thành phố Đà Lạt. 

E- mail: pcld@evnspc.vn 

Website: pclamdong.evnspc.vn 

 
 

 

  


