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Sóc Trăng, ngày 17  tháng  01  năm 2017   

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 

Mục tiêu, kế hoạch công tác SXKD năm 2017  

________________________________ 

A- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016: 

I- CÔNG TÁC CUNG ỨNG ĐIỆN, KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016: 

1. Công tác cung cấp điện: 

Năm 2016, Công ty đã thực hiện tốt công tác cung cấp điện phục vụ phát triển kinh 

tế xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu điện phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, vụ mùa, chế 

biến thủy hải sản, xay xát lúa gạo, nhu cầu sử dụng điện trong các tháng mùa khô và đảm 

bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị xã hội của địa phương. 

Sản lượng điện nhận năm 2016 đạt 1.164,60 triệu kWh, tăng 11,25% (tương đương  

tăng 117,8 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2015 (1.046,81 triệu kWh); 

 Sản lượng điện nhận ngày cao nhất đạt 3,73 triệu kWh, tăng 13,03% so với cùng 

kỳ năm 2015; công suất cao nhất đạt 194,6 MW, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2015. Sản 

lượng bình quân ngày là 3,19 triệu kWh/ngày, tăng 11,25% so với cùng kỳ năm 2015. 

2. Công tác tiết kiệm điện: 

Năm 2016, Công ty tiết kiệm được 29,16 triệu kWh, tương đương 2,67% sản lượng 

điện thương phẩm (1.091,98 triệu kWh) và đạt 132,2% kế hoạch Tổng công ty giao (22,05 

triệu kWh). 

3. Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện (TTĐN): 

Năm 2016, Công ty thực hiện đạt tỷ lệ điện dùng phân phối điện là 6,12%, thấp hơn 

0,38% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2016 (6,50%). 

4. Độ tin cậy cung cấp điện:  

Công ty thực hiện đạt 9/9 chỉ số độ tin cậy. 

Trong đó: MAIFI = 0,036/0,82 lần (TH/KH); SAIDI  = 1.111,5/1.300 phút 

(TH/KH); SAIFI  = 4,85/5,130 lần (TH/KH). 

5. Suất sự cố: 

Năm 2016, Công ty thực hiện đạt chỉ tiêu suất sự cố Tổng công ty giao. Lũy kế sự 

cố năm 2016 là: 17 vụ, giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2015 (giảm 15%). 

6. Giá bán điện bình quân: 

Năm 2016, giá bán điện bình quân đạt 1.664,80 đ/kWh, cao hơn 41,29 đ/kWh so 

với thực hiện năm 2015 (1.623,51 đ/kWh) và vượt 23,80 đ/kWh so với kế hoạch Tổng 

công ty giao (1.641 đ/kWh). 

7. Doanh thu và thu tiền điện: 

Doanh thu tiền điện năm 2016, Công ty thực hiện đạt 1.817,92 tỷ đồng, tăng 

14,80% so với cùng kỳ năm 2015. 

Các Điện lực đã nỗ lực rất lớn trong công tác thu tiền điện. Tỉ lệ thu cả năm toàn 

Công ty đạt 100%. 

 

 



 

8. Phát triển khách hàng: 

Trong năm 2016, đã phát triển thêm 22.644 khách hàng, tốc độ tăng trưởng là 

7,13%. Tổng số khách hàng hiện có là 340.448 khách hàng, trong đó gồm 318.987 khách 

hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt (93,70%) và 21.461 khách hàng sử dụng điện 

ngoài mục đích sinh hoạt (6,30%). 

9. Lợi nhuận: 

Năm 2016, Công ty thực hiện lãi 46,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch Tổng công ty giao. 

10. Năm 2016, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 24,99 tỷ đồng. 
 

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - SỬA CHỮA LỚN: 

Công ty đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của Tổng công ty về thực hiện công tác đầu 

tư xây dựng và sửa chữa lớn, đã góp phần củng cố lưới điện, nâng cao chất lượng điện áp, 

giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, cung ứng điện ổn định, kịp thời, liên tục cho khách 

hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

1. Công tác đầu tư xây dựng:   

Năm 2016, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã triển khai kế hoạch ĐTXD với tổng giá 

trị kế hoạch vốn ĐTXD Tổng công ty giao là 172,650 tỷ đồng, trong đó các dự án vốn 

ngân sách, vốn vay ODA là 92,447 tỷ đồng (02 dự án); vốn KHCB của EVN SPC là 

80,203 tỷ đồng để bố trí cho 26 công trình lưới điện, 18 công trình kiến trúc và công trình 

khác, 14 công trình mua sắm trang thiết bị và 01 công trình xây dựng mạng cáp quang kết 

nối các trạm 110kV. Tính đến ngày 27/12/2016, tổng giá trị thực hiện là 165,335 tỷ đồng, 

đạt 95,8% kế hoạch. 

Đồng thời, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã triển khai thực hiện các dự án lớn 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như: 

- Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer 

tỉnh Sóc Trăng – Giai đoạn 3: Tổng mức đầu tư 100,1 tỷ đồng, xây dựng mới 74,45 km 

đường dây trung thế, 217,14 km đường dây hạ thế, 120 trạm biến áp có tổng công suất 

2.772,5 kVA, cấp điện cho 8.575 hộ dân. Đã thực hiện hoàn tất, đóng điện vào tháng 

08/2016. 

- Dự án Lưới điện phân phối phục vụ nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng (DPL3): 

187,5 tỷ đồng, quy mô gồm cải tạo và xây dựng mới 144km ĐDTT; 471,7km ĐDHT; 340 

trạm biến áp/33.120kVA, đã hoàn thành đóng điện vào tháng 07/2016. 

- Cải tạo trạm biến áp 110kV Sóc Trăng: Tổng mức đầu tư 29,36 tỷ đồng. Hoàn 

thành đóng điện trong năm 2016. 

- Dự án câu phụ có chi phí thấp (dưới 2 triệu đồng/hộ): Trong năm 2016, Tổng công 

ty Điện lực miền Nam phân bổ 8,92 tỷ đồng để thực hiện tách các hộ sử dụng điện qua 

hình thức câu phụ với chi phí thực hiện bình quân từ 02 triệu đồng/hộ trở xuống cho 4.461 

hộ dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Văn bản số 7199/EVN SPC-KD ngày 05/9/2016). 

Công ty đã thực hiện hoàn tất vào tháng 12/2016. 

- Trạm 110kV Cù Lao Dung và đường dây Trần Đề - Cù Lao Dung: Tổng mức đầu 

tư 123,97 tỷ đồng, đã có lệnh khởi công số 25/LKC-AĐLMN và 26/LKC-AĐLMN ngày 

26/8/2016: Xây dựng và lắp đặt VTTB công trình Trạm 110kV Cù Lao Dung và  Đường 

dây 110kV Trần Đề - Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 31/8/2016. Dự kiến tiến độ 

thi công: TBA 110kV Cù Lao Dung: 120 ngày, đường dây Trần Đề - Cù Lao Dung: 150 

ngày, hoàn tất vào tháng 02/2017.  

2. Công tác sửa chữa lớn:  

Năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch SCL cho Công ty Điện 

lực Sóc Trăng với tổng giá trị kế hoạch vốn là 24,51 tỷ đồng. Công ty đã triển khai thực 

hiện hoàn thành 39/39 công trình với tổng giá trị quyết toán là 25,034 tỷ đồng, đạt 102% 

kế hoạch giao. 

 



 

 

B. CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2017: 

I. MỤC TIÊU CỦA NĂM 2017: 

Mục tiêu 1: Đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội trên địa bàn quản lý, với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty 

Điện lực miền Nam. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đặc biệt là kế 

hoạch lợi nhuận; tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho CBCNV, không để xảy ra tai 

nạn lao động. 

Mục tiêu 2: Hoàn thành đúng tiến độ các công trình SCL, ĐTXD năm 2017, 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, các dự án, công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và vốn 

vay ODA. 

Mục tiêu 3: Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng 

đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động SXKD đưa 

Công ty phát triển bền vững. 

 

II. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2017: 

1. Điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện): Thực hiện 1.174 triệu kWh, tăng 

7,5% so với thực hiện năm 2016. 

2. Tiết kiệm điện: 2,1% sản lượng điện thương phẩm. 

3. Giá bán điện bình quân: Thực hiện 1.656 đ/kWh. 

4. Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện: Theo văn bản số 6993/PCST-KT ngày 

09/12/2016 về việc xem xét lộ trình kế hoạch tỷ lệ điện dùng để phân phối điện giai đoạn 

2016 – 2020 Công ty Điện lực Sóc Trăng đăng ký kế hoạch năm 2017 là 6,18%. 

5. Suất sự cố: 

 
Đường dây 

Trạm biến áp 
Thoáng qua Kéo dài 

Kế hoạch 0,441 0,541 0,284  

6. Độ tin cậy cung cấp điện : 

 
Tổng hợp các trường hợp 

MAIFI SAIDI SAIFI 

Kế hoạch 0,799 974,7 4,358 

7. Về đầu tư xây dựng:  

Kế hoạch ĐTXD năm 2017: 57 công trình với tổng vốn đăng ký là 127,253 tỷ đồng. 

8. Sửa chữa lớn: Kế hoạch SCL năm 2017 gồm 27 công trình với tổng vốn đăng ký 

là 31,7 tỷ đồng. 

9. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo chỉ đạo của Tổng công ty. Đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Công ty. 

10. Áp dụng hiệu quả khoa học – công nghệ và công nghệ thông tin trong việc hiện 

đại hóa lưới điện và trong công tác quản lý. 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng 
Điện thoại: 0793.686888; Fax: 0793 686959 

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh Sóc Trăng. 

Website: pcsoctrang.evnspc.vn             Email: soctrangpc@evnspc.vn 

 


