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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 Quý I/2019 đạt: 555.299.344 kWh; tăng
trưởng 10,23% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó:
- Thành phần nông, lâm, ngư nghiệp: 6.999.391 kWh; tăng 61,62 % so với
cùng kỳ;
- Thành phần CNXD: 402.636.569 kWh; tăng trưởng 10,58% so với cùng kỳ;
- Thành phần Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng: 12.785.038 kWh; tăng
trưởng 9,8% so với cùng kỳ;
- Thành phần quản lý tiêu dùng: 121.923.678 kWh; tăng trưởng 6,75 % so với
cùng kỳ;
- Các hoạt động khác: 10.954.668 kWh; tăng trưởng 15,87 % so với cùng kỳ.
2. Tổn thất điện năng:
Tỷ lệ tổn thất điện năng Quý I/2019 toàn Công ty đạt: 3,88 %, So với cùng
kỳ: giảm 4,47%.
3. Công tác tiết kiệm điện:
Trong Quý I/2019 toàn Công ty tiết kiệm ước đạt 10.200.000 kWh; tương
đương 1,85 % thương phẩm;
Theo từng thành phần sử dụng điện:
- Hành chính sự nghiệp, công cộng:
68.465
kWh;
- Sinh hoạt:
2.280.000 kWh;
- Kinh doanh dịch vụ:
253.683 kWh;
- Sản xuất công nghiệp, xây dựng:
7.516.000 kWh.
Công ty tổ chức Tuyên truyền trên sóng đài truyền hình tỉnh Ninh Bình: 08
lần, đài phát thanh: 215 lần; Báo Ninh Bình: 08 lần; Báo đầu tư: 01 lần.
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Công ty đã tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện, dịch vụ điện cấp
độ 4 tại Phường Đông Thành với hơn 300 khách hàng tham dự.
4. Công tác dịch vụ khách hàng:
Trong quý I/2019, các đơn vị trong Công ty đã nhắn tin thông báo tới khách
hàng: 1.289.000 lượt, trong đó 650.000 tin nhắn thông báo tình hình cấp điện.
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.
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