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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2021 

                                                                                Lâm Đồng, ngày 06  tháng 9 năm 2021 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2021 

Trong tháng 8 năm 2021, 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 8/2021, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã sản xuất được 1,358 triệu kWh, 

lũy kế là 9,093 triệu kWh. 

2. Điện thương phẩm:  

Sản lượng thương phẩm toàn Công ty thực hiện trong tháng 8/2021 là: 114,32 triệu 

kWh, lũy kế đạt 981,19 triệu kWh, đạt 66,75% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.470 

triệu kWh), tăng 3,99% so với cùng kỳ năm 2020 (943,58 triệu kWh). 

3. Tỷ lệ điện tổn thất: 

Tỷ lệ điện tổn thất toàn Công ty thực hiện trong tháng 8/2021 là 11,03%, trong đó 

tỷ lệ TTĐN trung hạ áp là 14,64%; tỷ lệ TTĐN 110kV là 1,91%. 

Lũy kế 8 tháng 2021 toàn Công ty thực hiện là 5,71%, thấp hơn 0,14% so với kế 

hoạch Tổng công ty giao (5,85%), thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 1,16% (6,87%). Trong 

đó: tỷ lệ TTĐN trung hạ áp là 5,39% (thấp hơn 0,22% so với cùng kỳ năm 2020 (5,61%)); 

tỷ lệ TTĐN 110kV là 1,91% (thấp hơn 1,15% so với cùng kỳ năm 2020 (3,06%)). 

4. Chỉ tiêu suất sự cố: 

 Sự cố lưới điện 22kV: Lũy kế 8T/2021, toàn Công ty xảy ra 96 vụ sự cố đường 

dây, trong đó: 45 sự cố TQ, 51 sự cố KD, sự cố TBA là 00 vụ. 
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 Sự cố lưới điện 110kV: Lũy kế 8T/2021, toàn Công ty xảy ra 12 vụ sự cố đường 

dây, trong đó sự cố TQ là 07 vụ, sự cố KD là 04 vụ, sự cố kéo dài TBA là 01 vụ. 

5. Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: 

 Công ty thực hiện độ tin cậy tháng 8 năm 2021 như sau: MAIFI: 0,017 lần; 

SAIDI: 6,721 phút; SAIFI: 0,102 lần. 

 Lũy kế, Công ty thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy như sau: MAIFI: 0,732 lần; 

SAIDI: 75,846 phút; SAIFI: 1,184 lần. 

6. Công tác sửa chữa lớn: 

Năm 2021, Tổng công ty giao kế hoạch SCL cho Công ty Điện lực Lâm Đồng thực 

hiện như sau: 

 Công trình lưới điện 110kV: gồm 06 công trình. Hiện đang triển khai thực hiện, 

dự kiến triển khai thi công trong tháng 10/2021. 

 Công trình lưới điện 22kV: gồm 18 công trình. Hiện đã thi công xong 13/18 công 

trình và đang lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán, các công trình còn lại hiện đang triển khai 

thi công. 

 Công trình kiến trúc: gồm 06 hạng mục với giá trị 2,91 tỷ đồng: Hiện đang tổ chức 

xét thầu xây lắp, dự kiến triển khai thi công trong tháng 9/2021. 

 Công trình công xa: gồm 05 công trình với giá trị 1,2 tỷ đồng: Hiện đang triển 

khai thực hiện, dự kiến triển khai sửa chữa trong tháng 9/2021. 

7.  Đầu tư xây dựng: 

Năm 2021, Tổng công ty giao kế hoạch vốn ĐTXD cho Công ty Điện lực Lâm Đồng 

là 192,362 tỷ đồng, trong đó gồm 18 công trình lưới điện (01 công trình chuyển tiếp, 17 

công trình KH 2021); 02 công trình kiến trúc (01 công trình chuyển tiếp); 11 dự án mua 

sắm VTTB, công xa, khác; 03 công trình CNTT; 12 công trình sử dụng vốn vay thương 

mại (01 công trình chuyển tiếp). Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 8/2021 là: 

22,751/192,362 tỷ đồng; đạt 11,83% kế hoạch Tổng công ty giao. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2021 

Tiếp tục 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, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất cho các 

cơ sở y tế, khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn phòng chống dịch 

Covid-19 và các hoạt động chính trị trên địa bàn tỉnh. 

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

2021 như Điện thương phẩm, tổn thất điện năng, định mức chi phí, lợi nhuận, công tác 

dịch vụ khách hàng, các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn … 
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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 nhân viên phòng Giao dịch khách hàng của các Điện lực. 

Phối hợp với UBMTTQ VN tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai xây dựng 15 căn 

Nhà tình thương từ nguồn tài trợ của EVN SPC. 

Bàn giao 01 căn nhà tình thương cho CBCNV Công ty Điện lực Lâm Đồng từ 

nguồn tài trợ của CBCNV Công ty Điện lực Đắk Lắk. 

Nhân dịp tết trung thu năm 2021, tặng quà cho con CBCNV Công ty Điện lực Lâm 

Đồng./. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

  


