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I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015:
1.Công tác cung ứng điện:
Trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Đặc biệt, từ
tháng 5 đến tháng 8, nhiều đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ trung bình vào
khoảng 38-40°C dẫn đến việc sản lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến. Không
chỉ có vậy, trận siêu giông chiều ngày 13/6 và trận mưa lớn ngày 21/9 cũng làm
đổ nhiều cây cối, hư hỏng đường dây, cột điện, trạm biến áp và ngập lụt cục bộ
nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình cung ứng điện.
Tuy nhiên, với tình thần chủ động Tổng công ty đã vượt qua khó khăn, đảm bảo
cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và
đời sống của nhân dân trên địa bàn Thành phố như Tết Dương lịch, Tết Nguyên
Đán, ngày lễ 30/4 và 1/5, 19/8, đặc biệt là việc triển khai các phương án đảm
bảo điện phục vụ lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, kỳ họp Đại hội đồng
Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132), kỳ họp thứ 9 Quốc hội
khóa XIII và các sự kiện chính trị, ngoại giao khác diễn ra trên địa bàn Thủ đô.
Công suất sản lượng tiêu biểu:
Apmax :

67,234 triệu kWh ngày 03/7 (tăng 27,98% so với Apmax 2014)

Apmin :

21,52 MWh ngày 21/02 (chỉ bằng 35% Apmax)

Pmax

:

3.174 MW lúc 14h ngày 03/7 (tăng 24,66% so với Pmax 2014)

Pmin

:

601 MW lúc 03h ngày 22/02 (chỉ bằng 18,9% Pmax)

2.Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:
Sản lượng điện thương phẩm đạt 10,693 tỷ kWh, tăng 12,72% so với cùng kỳ
2014.
Trong 9 tháng đầu năm 2015, Sản lượng điện tiết kiệm đạt 233,11 triệu kWh (≈
2,18% thương phẩm), đạt 84,16% kế hoạch năm (277 triệu kWh). Trong 9 tháng
qua, EVN HANOI đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình tiết kiệm điện như:
Hưởng ứng Giờ trái đất, xây dựng mô hình phòng học xanh; Tuyền truyền, phát
tờ rơi đến các chi bộ, tổ dân phố, cụm dân cư; “Phong trào Hộ gia đình sử dụng
tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2015”; Hội
thảo “Công nghệ trong quản lý năng lượng”...

Tổng công ty đã thực hiện niêm yết công khai lưu đồ và các thủ tục cấp điện đối
với khách hàng trung áp tại Phòng giao địch khách hàng và website của Tổng
công ty. Đồng thời đăng lưu đồ và thủ tục cấp điện trên Cổng thông tin điện tử
của UBND TP Hà Nội và Sở Công Thương.
9 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty đã gửi gần 14.000.000 tin nhắn thông báo
tiền điện và thông báo lịch ghi chỉ số tới khách hàng; Tiếp nhận lưới điện hạ áp
của 3 tổ chức: Hợp tác xã nông nghiệp Trần Đăng - xã Hoa Sơn - Ứng Hòa, Hợp
tác xã nông nghiệp Năm Trại - xã Sài Sơn - Quốc Oai, Hợp tác xã nông nghiệp
Hợp Đồng – xã Hợp Đồng - Chương Mỹ.
Cũng trong 9 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty đã thành lập 2 công ty Điện lực
là Công ty Điện Bắc Từ Liêm và Công ty Điện lực Nam Từ Liêm; Thành lập
Trung tâm chăm sóc khách hàng (Tổng đài: Tổng đài 19001288 hoặc
04.22222000).
3.Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn:
Công tác đầu tư xây dựng: Trong 9 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty đã hoàn
thành, đóng điện hai công trình lưới điện 220kV, gồm: Đường dây 220kV Chèm
- Tây Hồ, trạm biến áp 220kV Tây Hồ với công suất tăng thêm 250MVA. Hoàn
thành 16 công trình và 01 hạng mục công trình lưới điện 110 kV với tổng công
suất tăng thêm là 376 MVA. Việc đưa vào vận hành các công trình trên đã góp
phần tăng cường khả năng mang tải của lưới điện 110kV khu vực nội thành,
nâng cao chất lượng cung cấp điện cho một số khu vực, nhất là các khu vực lõi
như Đống Đa, Ba Đình, Hà Đông, Thanh Xuân, Từ Liêm, Cầu Giấy, Long Biên,
Gia Lâm..
Công tác sửa chữa lớn: Trong 9 tháng, Tổng công ty đã hoàn thành thi công
200 công trình, giá trị thực hiện 222 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 83%.
II. Một số nhiệm vụ, kế hoạch quí IV năm 2015:
1. Công tác cung ứng điện:
Tiếp tục các giải pháp cấp điện năm 2015, ứng phó với các đợt mưa bão. Đặc
biệt đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành
phố lần thứ XVI và chuẩn bị kỹ phương án Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
vào đầu năm 2016.
Hoàn thành Quy hoạch lưới điện, nâng áp từ 6kV, 10kV lên 22kV, từng bước
xóa bỏ trạm biến áp trung gian.
2. Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:
Tích cực thực hiện các giải pháp theo chương trình tiết kiệm điện năm 2015 của
Tổng công ty. Tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu
quả, hạn chế sử dụng vào giờ cao điểm. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở đối
với khách hàng sử dụng quá công suất vào giờ cao điểm đã đăng ký theo biểu đồ
phụ tải thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện.
Nâng cấp giao diện điện tử và áp dụng chữ ký số trong việc cấp mới; Thí điểm
triển khai ứng dụng chữ ký điện tử trong công tác gửi thông báo tiền điện qua
email cho khách hàng.

2.3. Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn:
Công tác đầu tư xây dựng: Trong quí IV năm 2015, đẩy nhanh tiến độ xây
dựng và đưa vào vận hành các công trình lưới điện 110kV, dự kiến hoàn thành
10 công trình.
Công tác sửa chữa lớn: Phấn đấu thực hiện 100% giá trị sửa chữa lớn được
EVN giao./.
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