
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư xây dựng 

tại Công ty Điện lực Sóc Trăng tháng 9/2021

Công ty Điện lực Sóc Trăng thông cáo các nội dung liên quan đến tình 
hình sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư xây dựng tháng 9/2021, cụ thể 
như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 
9 và 9 tháng đầu năm 2021:

Tình hình cung cấp điện 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng khá ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, chất lượng 
điện áp tiếp tục được cải thiện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của tỉnh.

a. Sản lượng điện nhận tháng 9/2021 là 141,20 triệu kWh, giảm 1,30% 
(tương đương giảm 1,86 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2020 (143,06 triệu 
kWh). Sản lượng điện nhận lũy kế đến tháng 9/2021 là 1.286,79 triệu kWh, tăng 
3,76% (tương đương 46,60 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2020 (1.240,19 triệu 
kWh) và đạt 73,12% kế hoạch năm 2021 Tổng công ty giao (1.759,8 triệu kWh). 

b. Tháng 9/2021 thực hiện đạt 145,14 triệu kWh, tăng 0,94% so với cùng 
kỳ năm 2020 (143,79 triệu kWh). Lũy kế đến tháng 9/2021 thực hiện đạt 
1.192,72 triệu kWh, tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 2020 (1.150,06 triệu kWh) 
và đạt 73,62% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021 (1.620 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 9/2021 và lũy kế 9 tháng năm 
2021 thực hiện tốt, cụ thể: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân 
phối (SAIDI) là 1.526,4/2.376 phút; số lần mất điện thoáng qua trung bình của 
lưới điện phân phối (MAIFI) là 4,25/5,94 lần; số lần mất điện trung bình của 
lưới điện phân phối (SAIFI) là 8,57/10,33 lần.

d. Thực hiện tiết kiệm điện tháng 9/2021 là 3,35 triệu kWh, đạt tỷ lệ 
2,32% so với thương phẩm tháng 9/2021 (145,14 triệu kWh). Lũy kế 9 tháng 
năm 2021 thực hiện tiết kiệm điện là 27,5 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,31% so với tổng 
thương phẩm 9 tháng năm 2021 (1.192,72 triệu kWh) và cao hơn 0,21% so với 
chỉ tiêu Tổng công ty giao (2,1% thương phẩm).

e. Tổng số khách hàng đến tháng 9/2021 là 390.819 khách hàng, trong đó: 
Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 355.646 khách hàng (chiếm 
91,00%); khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt là 35.173 
khách hàng (chiếm 9,00%).
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f. Triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện: Tính đến tháng 
9/2021, Công ty đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử 
dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền 28,86 tỷ đồng.

g. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:
Năm 2021, Công ty Điện lực Sóc Trăng tiếp tục triển khai thực hiện kế 

hoạch sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư là 186,45 tỷ đồng. 
Trong đó bao gồm các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng và phát triển 
lưới điện trung hạ thế và lưới điện 110kV, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng: 42 công trình lưới điện trung hạ thế và 6 công trình 
lưới điện 110kV với tổng vốn đầu tư 170,49 tỷ đồng. Hiện nay, đã thi công hoàn 
tất 9 công trình lưới điện trung hạ thế và 02 công trình lưới điện 110kV.

- Sửa chữa lớn: 03 công trình lưới điện trung hạ thế và 01 công trình lưới 
điện 110kV với tổng vốn đầu tư 15,96 tỷ đồng.

2.  Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính trong tháng 10 năm 2021:
- Đảm bảo cung cấp đủ điện, cấp điện an toàn, liên tục các khu cách ly, 

bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt - 
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng cao theo 
đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền 
Nam. 

- Hoàn thành các công trình SCL, ĐTXD năm 2021, đặc biệt là các công 
trình trọng điểm, các công trình nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, các công 
trình chống quá tải, nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện, phát triển phụ tải, 
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng 
đào tạo, ứng dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào các mặt hoạt động SXKD, 
đưa Công ty phát triển bền vững. Tăng cường công tác truyền thông, khuyến 
khích khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến để phòng chống dịch 
Covid-19./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Đài PTTH Sóc Trăng;
- Báo Sóc Trăng;
- Các cơ quan báo chí và quản lý cơ quan 
báo chí Trung ương; 
- Lưu: VT, VP.
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