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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  VÀ                             

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2022 
 

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2022 

Trong tháng 6 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 6/2022, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã sản xuất được 2,35 triệu kWh, 

lũy kế là 8,109 triệu kWh, tăng 45,24% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 47,70% so với kế 

hoạch Tổng công ty giao (17 triệu kWh). 

2. Điện thương phẩm:  

 Sản lượng thương phẩm toàn Công ty thực hiện trong tháng 6/2022 là: 138,33 triệu 

kWh, lũy kế đạt 810,64 triệu kWh, đạt 52,81% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.535 

triệu kWh), tăng 8,06% so với cùng kỳ năm 2021 (750,18 triệu kWh). 

 Thành phần điện thương phẩm phụ tải quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỷ lệ cao 

47,09% có mức độ tăng trưởng 7,41% so với năm 2021; thành phần thương nghiệp, khách 

sạn, nhà hàng chiếm tỷ lệ 7,09% có tốc độ tăng trưởng cao 21,99% so với năm 2021. 

3. Tỷ lệ điện tổn thất: 

 Tỷ lệ điện tổn thất toàn Công ty thực hiện trong tháng 6/2022 là 2,33%, trong đó 

tỷ lệ TTĐN trung hạ áp là 1,08%; tỷ lệ TTĐN 110kV là 2,05%. 

 Lũy kế 6 tháng 2022 toàn Công ty thực hiện là 5,16%, thấp hơn 0,42% so với kế 

hoạch Tổng công ty giao (5,58%), cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 0,53% (4,63%). Trong 

đó: tỷ lệ TTĐN trung hạ áp là 4,60% (cao hơn 0,88% so với cùng kỳ năm 2021 (3,72%)); 

tỷ lệ TTĐN 110kV là 1,90% (thấp hơn 0,03% so với cùng kỳ năm 2021 (1,93%)). 

4. Chỉ tiêu suất sự cố: 

 Sự cố lưới điện 22kV: Lũy kế 6T/2022, toàn Công ty xảy ra 81 vụ sự cố đường 

dây, trong đó: 35 sự cố TQ, 46 sự cố KD, sự cố TBA là 00 vụ. 

 Sự cố lưới điện 110kV: Lũy kế 6T/2022, toàn Công ty xảy ra 02 vụ sự cố đường 

dây, trong đó sự cố TQ là 01 vụ, sự cố KD là 01 vụ, sự cố kéo dài TBA là 00 vụ.  
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5. Chỉ số tiếp cận điện năng:  

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Công ty phát triển được 9.213 khách hàng, tổng số 

khách hàng đến 30/6/2022 là 441.742 khách hàng. Trong đó có 382.120 khách hàng 

ASSH (chiếm 86,50%) và 59.622 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 13,50%). 

 Đối với khách hàng mua điện hạ áp: Thời gian trung bình giải quyết cấp điện 

cho khách hàng: khu vực thành phố, thị trấn, thị xã là 2,562 ngày/khách hàng (quy định 

≤ 3 ngày làm việc); khách hàng khu vực nông thôn là 2,459 ngày/khách hàng (quy định 

≤ 5 ngày làm việc); khách hàng ngoài sinh hoạt 2,350 ngày/khách hàng (quy định ≤ 5 

ngày làm việc). 

 Đối với khách hàng mua điện trung áp: Thực hiện đến hết tháng 6/2022, Công ty 

đã giải quyết cấp điện cho 66 khách hàng. Thời gian trung bình giải quyết các thủ tục 

thuộc trách nhiệm của ngành điện là 1,773 ngày/khách hàng, thấp hơn thời gian quy định 

của Tổng công ty (≤ 2,05 ngày làm việc). 

6. Công tác kinh doanh: 

 Đến hết tháng 6/2022, Công ty đã tổ chức 109.874 lượt kiểm tra khách hàng, phát 

hiện 09 vụ vi phạm sử dụng điện với 24.858 kWh truy thu. 

 Thực hiện đến hết tháng 6/2022, Công ty đã thay thế định kỳ 43.154 công tơ; đạt 

76,55% kế hoạch giao (56.371 công tơ). 

7. Công tác đầu tư xây dựng:  

 Năm 2022, Tổng công ty giao kế hoạch vốn ĐTXD cho Công ty Điện lực Lâm 

Đồng là 113,304 tỷ đồng, trong đó gồm 11 công trình lưới điện (01 công trình chuyển 

tiếp, 10 công trình KH 2022); 04 dự án mua sắm VTTB, công xa, khác; 01 công trình 

CNTT; 12 công trình sử dụng vốn vay thương mại; 03 công trình lưới điện 110kV (SPC 

cấp riêng). Hiện các công trình vốn vay đã thi công xong, các công trình KH 2022 đang 

triển khai thực hiện. Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2022 là: 13,622/113,304 tỷ 

đồng; đạt 12,24% kế hoạch Tổng công ty giao. 

8. Công tác sửa chữa lớn:  

 Năm 2022, Tổng công ty giao kế hoạch vốn SCL cho Công ty Điện lực Lâm Đồng, 

tiến độ thực hiện như sau: 

- Công trình lưới điện 110kV: gồm 05 công trình, hiện đang đấu thầu mua sắm 

VTTB. 

- Các công trình lưới điện trung hạ thế, kiến trúc, công xa: gồm 19 công trình; 

Hiện đã thi công hoàn tất 03 công trình lưới 22kV và đang chờ nghiệm thu quyết toán, 10 

công trình lưới 22kV đang triển khai thi công; 06 công trình kiến trúc và công xa hiện 

đang triển khai ký kết hợp đồng thi công. 
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II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2022 

 - Đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch 

công tác 6 tháng cuối năm 2022. 

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa 

phương. 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 

2022 như tổn thất điện năng, định mức chi phí, độ tin cậy cung cấp điện, lợi nhuận, các 

công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn;  

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan hệ thống điện mặt trời mái nhà 

(ĐMTMN) theo chỉ đạo của Bộ, Ngành và cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) tại địa 

phương.  

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn con người và tài sản; Tiếp tục duy trì thực 

hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp. 

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

tuyến với các Điện lực. 

- Tổ chức thăm hỏi gia đình CBCNV thuộc đối tượng thương binh liệt sĩ nhân ngày 

27/7/2022. 

 

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 

 
 

 

  


