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I. Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng
1. Điện thương phẩm:
Sản lượng điện thương phẩm tháng 4/2016 đạt: 154.928.681 kWh; tăng
trưởng 3,80 % so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó:
- Thành phần nông, lâm, ngư nghiệp: 934.836 kWh; tăng trưởng 3,60 %
so với cùng kỳ;
- Thành phần CNXD: 114.811.412 kWh; tăng trưởng 1,47 % so với cùng
kỳ;
- Thành phần kinh doanh dịch vụ: 4.166.368 kWh; tăng trưởng 73,22 % so
với cùng kỳ;
- Thành phần quản lý tiêu dùng: 32.668.750 kWh; tăng trưởng 6,09 % so
với cùng kỳ;
- Các hoạt động khác: 2.347.315 kWh; tăng trưởng 17,51 % so với cùng
kỳ.
2. Tổn thất điện năng:
Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 4/2016 toàn Công ty đạt: 2,60 %, So với
cùng kỳ: Giảm 3,86 %.
3. Công tác tiết kiệm điện:
Trong tháng 4/2016 toàn Công ty tiết kiệm được 2.827.102 kWh; tương
đương 1,78 % thương phẩm
Theo từng thành phần sử dụng điện:
- Hành chính sự nghiệp, công cộng: 43.599 kWh;
- Sinh hoạt: 551.419 kWh;
- Kinh doanh dịch vụ: 75.440 kWh;
- Sản xuất công nghiệp, xây dựng: 2.156.644 kWh.
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Trong tháng Công ty đã phối hợp với các cơ quan truyền thông các cấp trên
địa bàn tỉnh về công tác tiết kiệm điện, báo kiểm toán nhà nước. Tuyên truyền
trên đài PTTH tỉnh Ninh Bình: 2 lần, đài phát thanh các huyện: 24 lần, báo Ninh
Bình: 2 lần, ban tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Bình: 1 lần. Ngoài ra làm việc cụ thể với
chính quyền địa phương, ban ngành địa phương về công tác tiết kiệm điện có kế
hoạch.
4. Công tác dịch vụ khách hàng:
Nhắn tin thông báo tới khách hàng: 467.629 lượt
Tiếp nhận thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ Trung tâm chăm sóc
khách hàng và giải quyết triệt để không để tồn tại.
II. Công tác đầu tư xây dựng trọng điểm:
1. Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Khánh Phú - 25MVA
2. Cải tạo 19 km ĐZ 10kV lên 22kV , thay thế 25 TBA 10/0.4kV lên 22/0.4kV
với tổng công suất 6.250kVA
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