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I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7/2022: 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện 

Trong tháng 7/2022, Công ty đã đảm bảo cấp điện tổ chức các sự kiện: kỳ họp thứ 6 

HĐND Thành phố, Đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, 

GD nghề năm 2022; chuyến làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại TP Cần Thơ; Đảm bảo cung 

cấp điện phục vụ cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án 

xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông; phục vụ Hội nghị trực tuyến nghiên 

cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII; Đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ "Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ" năm 2022;… 

Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7 giữ điện tốt 59 sự kiện 

theo yêu cầu trên địa bàn. 

- Sản lượng điện nhận lưới trong tháng 7 năm 2022 là: 319.064.848 kWh, tăng 17,43 % 

so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng 2022 sản lượng điện nhận là 2.209.346.767 kWh, tăng 7,73% so 

với cùng kỳ, tương ứng sản lượng nhận tăng 158.535.095 kWh. 

- Điện thương phẩm tháng 7/2022 là 240,59 triệu kWh, tăng 26,43 triệu kWh so với tháng 

7/2021, tương ứng tăng 12,34%. Lũy kế 7 tháng năm 2022 thương phẩm đạt 1.589,31 triệu kWh, 

so cùng kỳ tăng 75,38 triệu kWh, tương ứng tăng 4,98%.  

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ. Công ty thực 

hiện tốt và đạt cả 3 chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI 7 tháng năm 2022 so với kế hoạch. 

 -Tháng 7/2022, Công ty vận động, tuyên truyền tiết kiệm điện được 5.753.823 kWh so với 

kế hoạch giao là 5.052.339 kWh, đạt tỉ lệ 113,88%. Lũy kế 7 tháng năm 2022 là 36.628.468 

kWh so với kế hoạch giao là 33.375.412 kWh, đạt tỉ lệ 109,75%, tương ứng đã tiết kiệm 2,48 % 

sản lượng điện thương phẩm. 

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

 Công ty thực hiện 51 công trình với tổng vốn 146.617 triệu đồng, đẩy nhanh tiến độ thi 

công, đóng điện đưa vào vận hành các công trình lưới điện trọng điểm. 
 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 08/2021: 

- Công tác cung cấp điện: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản 

lý, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các Bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh do virus nCoV đồng thời vẫn đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng 

phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt là cung cấp điện các sự kiện chính trị, tại địa 

phương, không điều hòa tiết giảm phụ tải.  

- Công tác kinh doanh: Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng   

ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin, công tác chuyển đổi số vào các mặt hoạt động 

SXKD đưa Công ty phát triển bền vững, hoàn thành kế hoạch đề ra. 

- Công tác đầu tư xây dựng: Đẩy nhanh tiến độ thi công, nhanh chóng nghiệm thu khối 

lượng hoàn thành các công trình lưới điện 22kV theo kế hoạch Tổng Công ty giao. 
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