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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 3/2016 đạt: 153.697.995 kWh; tăng
trưởng 8,11% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó:
- Thành phần Nông, lâm, ngư nghiệp: 924.043 kWh; tăng trưởng 50,29 %
so với cùng kỳ;
- Thành phần CNXD: 112.374.323 kWh; tăng trưởng 11,09 % so với cùng
kỳ;
- Thành phần Kinh doanh dịch vụ: 5.267.729 kWh; tăng trưởng 63,31 % so
với cùng kỳ;
- Thành phần Quản lý tiêu dùng: 32.941.920 kWh; tăng trưởng 8,81 % so
với cùng kỳ;
- Các hoạt động khác: 21.189.980 kWh; tăng trưởng 26,22 % so với cùng
kỳ.
2. Tổn thất điện năng:
Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 3/2016 toàn Công ty đạt: 7,02 %, So với
cùng kỳ: Tăng 2,82 %.
3. Công tác tiết kiệm điện:
Trong tháng 3/2016 toàn Công ty tiết kiệm được 2.728.879 kWh; tương
đương 1,78 % thương phẩm
Theo từng thành phần sử dụng điện:
- Hành chính sự nghiệp, công cộng: 41.968 kWh;
- Sinh hoạt: 558.028 kWh;
- Kinh doanh dịch vụ: 95.228 kWh;
- Sản xuất công nghiệp, xây dựng: 2.033.655 kWh.

EVN NPC
PC NINH BINH

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
THÁNG 3 NĂM 2016

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, thông tấn xã thường trú tại tỉnh Ninh Bình.
Tuyên truyền trên đài PTTH tỉnh Ninh Bình 3 lần, đài phát thanh các huyện 18
lần, báo 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: 377.583 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.
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