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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 7/2016 đạt: 157.177.171 kWh; tăng
trưởng 5,16 % so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó:
- Thành phần nông, lâm, ngư nghiệp: 1.854.022 kWh; giảm 2,60 % so với
cùng kỳ;
- Thành phần CNXD: 98.594.061 kWh; tăng trưởng 4,01 % so với cùng kỳ;
- Thành phần kinh doanh dịch vụ: 4.849.662 kWh; tăng trưởng 25,73 % so
với cùng kỳ;
- Thành phần quản lý tiêu dùng: 48.519.499 kWh; tăng trưởng 4,42 % so
với cùng kỳ;
- Các hoạt động khác: 3.359.927 kWh; tăng trưởng 37,0 % so với cùng kỳ.
2. Tổn thất điện năng:
Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 7/2016 toàn Công ty đạt: 2,38 %, So với
cùng kỳ: Giảm 2,47 %.
3. Công tác tiết kiệm điện:
Trong tháng 7/2016 toàn Công ty tiết kiệm được 2.825.524 kWh; tương
đương 1,80 % thương phẩm
Theo từng thành phần sử dụng điện:
- Hành chính sự nghiệp, công cộng: 62.420 kWh;
- Sinh hoạt: 824.984 kWh;
- Kinh doanh dịch vụ: 88.211 kWh;
- Sản xuất công nghiệp, xây dựng: 1.849.909 kWh.
Trong tháng Công ty đã phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương
và địa phương về công tác tiết kiệm điện. Tuyên truyền trên đài PTTH tỉnh Ninh
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Bình: 3 lần, đài phát thanh các huyện: 24 lần, báo Ninh Bình: 2 lần, tạp chí điện
và đời sống: 1 lần, báo Nhân dân: 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: 337.053 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. Cải tạo nâng cấp đường dây 10kV lộ 975 TG 35/10kV Gia Vân lên vận
hành cấp 22kV: Cải tạo 18,14 km ĐZ 10kV lên 22kV; Thay thế 21 TBA
10/0,4kV lên 22/0,4kV với tổng công suất 3.160 kVA:
2. Cải tạo nâng cấp đường dây 10kV lộ 974 TG 35/10kV Me lên vận hành
cấp 22kV: Cải tạo 15,6 km ĐZ 10kV lên 22kV; Thay thế 17 TBA 10/0,4kV lên
22/0,4kV với tổng công suất 2.050kVA
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