Sơ lược & Lịch sử phát triển Công ty Điện lực An Giang
1. Giới thiệu chung về Công ty Điện lực An Giang
1.1. Tên gọi tiếng Việt: Công ty Điện lực An Giang
1.2. Tên tiếng Anh: An Giang Power Company
1.3. Tên viết tắt: PCAG
1.4. Địa chỉ trụ sở chính: số 13 đường Lê Văn Nhung, Phường Mỹ
Bình, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
1.5. Điện thoại, fax, website:
- Điện thoại: (076) 2210105

- Fax: (076) 3857016

- Website: http://www.pcag.evnspc.vn

2. Các văn bản thành lập Công ty
- Quyết định số 1592 /QĐ/TCCB3 ngày 07/8/1976 của Bộ Điện và Than
về việc thành lập Công ty Điện lực Miền Nam.
- Quyết định số 27/ĐT/ĐMN3 ngày 27/01/1977 của Công ty Điện lực
Miền Nam về việc chuẩn y bộ máy tổ chức của Sở Quản lý Phân phối Điện An
Giang.
- Quyết định số 15/ĐL/TCCB.3 ngày 09/5/1981 của Bộ Điện Lực về việc
đổi tên Sở Quản lý và Phân phối Điện An Giang thành Sở Điện lực An Giang.
- Quyết định số 537/NL/TCCB-LĐ ngày 30/6/1993 của Bộ Năng Lượng
về việc thành lập lại Sở Điện lực An Giang trực thuộc Công ty Điện lực 2.
- Quyết định số 251/ĐVN/TCCB-LĐ ngày 08/03/1996 của Tổng Công ty
Điện Lực Việt Nam về việc đổi tên Sở Điện lực An Giang thành Điện lực An
Giang trực thuộc Công ty Điện lực 2.
- Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Hội đồng Quản trị Tập
đoàn Điện Lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng Công ty
Điện lực Miền Nam thành Công ty Điện lực An Giang.
- Quyết định số 701/QĐ-EVNSPC ngày 01/7/2010 của Chủ tịch Tổng
Công ty Điện lực Miền Nam ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Công ty
Điện lực An Giang.
3. Quá trình thành lập và phát triển Công ty
Lịch sử Công ty Điện lực An Giang bắt đầu từ việc tiếp quản các Trung
tâm điện lực Long Xuyên, Châu Đốc,….của Công ty Điện lực Việt Nam (CĐV)
ngay từ khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng
chiến Chống Mỹ cứu nước thần thánh của dân tộc ta.
Trải qua hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành Công ty đã 4 lần đổi tên
từ Sở Quản lý Phân phối điện, Sở Điện lực, Điện lực An Giang và nay là Công
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ty Điện lực An Giang. Nhiệm vụ của Công ty được bắt đầu là việc tiếp quản
toàn bộ và nguyên vẹn cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty Điện lực Việt Nam
thuộc chính quyền ngụy Sài Gòn, đưa dòng điện vào phục vụ sản xuất và phát
triển kinh tế, chính trị – xã hội cũng như đời sống văn hóa tinh thần của các
huyện, thị, thành trong tỉnh An Giang; xây dựng và cải tạo toàn bộ hệ thống điện
nhằm mục tiêu không ngừng củng cố và phát triển ngành điện, tạo sự ổn định cơ
bản và lâu dài cho sản xuất và phân phối điện.
- Giai đoạn 1975 – 1985: Thực hiện chủ trương cải tạo và khôi phục kinh tế,
đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hỗ trợ đời sống các tầng
lớp nhân dân phát triển các hoạt động xã hội, văn hóa của địa phương. Công ty
Điện lực An Giang khắc phục mọi khó khăn, vươn lên mọi thử thách để phát
triển mạng lưới điện, một số đường dây trung áp được đầu tư chủ yếu để phục
vụ trạm bơm nông nghiệp, đồng thời cũng cung cấp điện sinh hoạt thêm cho một
số xã. Nhưng vì không có đủ nguồn điện nên phải cắt điện thường xuyên. Đầu tư
cho ngành điện hầu như không có, hoặc chỉ mang tính chắp vá để duy trì dòng
điện. Sản lượng điện tiêu thụ tăng hàng năm chỉ khoảng 2-3% và chỉ có 2175 hộ
dùng điện tăng thêm trong vòng 10 năm. Đến cuối năm 1985 có 7/11 huyện thị
có lưới điện quốc gia, số xã phường có điện 38/135.
- Giai đoạn 1985 – 1995: Đất nước chuyển mình phát triển, yêu cầu về điện
rất lớn Công ty Điện lực An Giang từng bước đề ra kế hoạch phát triển 5 năm,
10 năm để đáp ứng nhu cầu cung cấp điện trong tỉnh. Ngành điện chỉ thực sự
phát triển mạnh từ sau Đại hội TW VI- năm 1986 với việc đưa nhà máy thuỷ
điện Trị An, thuỷ điện Thác Mơ, thuỷ điện Hàm Thuận, các cụm Tua bin khí
Thủ Đức, Bà Rịa vào hoạt động và đặc biệt là đường dây 500kv đã nối liền dòng
điện từ Bắc vào Nam và ngược lại, nguồn điện cung cấp cho các tỉnh phía Nam
nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đã tương đối ổn định, lưới điện truyền tải
cũng được Nhà Nước quan tâm đầu tư. Trong tỉnh chính quyền địa phương và
nhân dân đã tự đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình lưới điện về địa
phương. Tính tới cuối năm 1990 lưới điện quốc gia đã về 10/11 huyện thị,
64/137 xã phường. Và chỉ trong 5 năm sản lượng điện đã tăng gấp 2,43 lần, đạt
tới 57,9 triệu kWh vào năm 1990.
* Hàng năm Công ty Điện lực An Giang đã xây dựng hàng trăm km đường
dây và hàng trăm trạm biến áp. Cũng trong giai đoạn này ,tất cả các huyện thị
đều được ngành điện đầu tư xây dựng các trạm biến áp trung gian khu vực. Đến
cuối năm 1995 lưới điện đã về khắp 11/11 huyện thị và 100% số phường xã có
điện. So với năm 1990 sản lượng điện tăng 2,16 lần, quy mô mạng lưới điện
tăng 1,6 lần, đặc biệt là số hộ có điện tăng hơn 4 lần đạt hơn 100.000 hộ có điện.
- Giai đoạn 1995 – đến nay: Được đánh dấu sự phát triển không ngừng bởi
sự đổi mới về chính sách mở cửa của Đảng và Nhà Nước, ngành điện phải đi
trước một bước và tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Một mặt tăng cường quy mô cấp
điện, mặt khác đầu tư để đạt chất lượng điện, có dự phòng công suất nguồn và
tăng tính kỹ thuật trong các phương án kỹ thuật xây dựng, sửa chữa và quản lý
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vận hành cũng như các trang thiết bị hiện đại. Ngành đã đầu tư nhiều công trình
lưới điện truyền tải, các công trình điện khí hóa nông thôn và cấp điện bảo đảm
cho việc phát triển KTXH của địa phương. Chỉ riêng trong các năm 2002 – 2004
Công ty Điện lực An Giang đã đầu tư cấp điện cho 138 cụm, tuyến dân cư vượt
lũ, 175 trạm bơm nông nghiệp. Từ năm 2000-2010, tiếp tục đầu tư cấp điện cho
50 cụm, tuyến dân cư vượt lũ, 563 trạm bơm nông nghiệp.
Qua 06 năm (2008-2013) thực hiện Dự án “Cấp điện cho các trạm bơm
điện sản xuất nông nghiệp, tỉnh An Giang”, toàn tỉnh An Giang đã đầu tư kéo
mới/cải tạo hơn 401 km đường dây trung thế, lắp mới/tăng công suất/di dời 981
trạm biến áp/95.990 KVA, với tổng mức đầu tư trên 183 tỉ đồng.
Tính đến quý 4/2016, PCAG hiện đang quản lý hơn 5879,87 km đường
dây trung, hạ thế; 8.439 trạm biến áp phân phối tổng dung lượng 1.245.163
kVA. (Nếu tính cả các trạm 35kV và 110kV thì tổng dung lượng là 1.981.163
kVA. Trong đó, trạm 110kV: 736.000kVA; trạm 35kV: 63.000kVA).
Năm 2016, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 2.018 triệu kWh, tỷ lệ
tổn thất điện dùng để phân phối điện là 3,52%.
Từ trong nôi truyền thống tốt đẹp được gây dựng, nâng niu vun xới của
nhiều thế hệ, cộng với những nỗ lực to lớn của đội ngũ cán bộ công nhân viên
Công ty Điện lực An Giang trong 40 năm qua. Đảng và Nhà Nước đã tặng
thưởng cho Công ty Điện lực An Giang nhiều danh hiệu cao quý như: Huân
chương lao động hạng II, III. Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ, Bằng khen
của Bộ Công Nghiệp và các Bộ, Bằng khen của Tổng Công Ty Điện Lực Việt
Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh An
Giang, Giấy khen của Giám Đốc Công Ty Điện Lực 2 (nay là Tổng Công ty
Điện lực Miền Nam) và nhiều bằng khen khác của các cơ quan ban ngành địa
phương trong tỉnh./.
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