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I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 09/2021: 

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

- Công ty đã đảm bảo cấp điện tổ chức các sự kiện: lễ Quốc khánh 2/9/2021; lễ Khai giảng 

năm học 2021 - 2022 (trực tuyến); Đảm bảo cung cấp điện phục vụ kho bảo quản Vaccine của 

Quân Khu 9; Đảm bảo cấp điện trong thời gian áp dụng chỉ thị số 16/CT- TTg của Thủ tướng 

chính phủ; Đảm bảo cung cấp điện thực hiện xét nghiệm PCR tại trung tâm ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ; cũng như đảm bảo cấp điện cho các Bệnh Viện, cơ sở y tế trên địa bàn 

TP Cần Thơ phục vụ công tác tiêm ngừa, phòng, chống dịch bệnh do virus nCoV,… Không điều 

hòa tiết giảm phụ tải. Lũy kế 9 tháng giữ điện tốt 59 sự kiện theo yêu cầu trên địa bàn TP. 
 

 - Sản lượng điện nhận lưới trong tháng 9 năm 2021 là: 243,267 triệu kWh, gảm 19,86% so 

với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2021 là 2.533,91 triệu kWh, giảm 6,29% so với cùng kỳ. 

 - Điện thương phẩm tháng 9/2021 là 182,26 triệu kWh, tăng 5,06 triệu kWh so với tháng 

8/2021, tương ứng tăng 2,85%. Lũy kế 9 tháng năm 2021 là 1.873,38 triệu kWh đạt 71,78% kế hoạch 

TCT giao và giảm 1,54% so với cùng kỳ 2020.  

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

Công ty thực hiện tốt và đạt cả 3 chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI 9 tháng năm 2021 so với kế hoạch 

- Tháng 9/2021, Công ty thực hiện tiết kiệm điện được là 4,902 triệu kWh so với kế hoạch 

giao là 3,827 kWh, đạt tỉ lệ 128,09%. Lũy kế 09 tháng là 46,009 triệu kWh, so với kế hoạch giao 

39,341 triệu kWh, đạt tỉ lệ 116,95%. 

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

 Năm 2021, Công ty thực hiện 54 công trình với tổng vốn 80.826 triệu đồng. Khối lượng 

đầu tư xây dựng mới 97,262 km ĐDTA; 63,76 km ĐDHA và lắp mới các TBA có tổng dung 

lượng 14,8755 MVA. 
 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2021: 

- 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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