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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
           Bình Dương, ngày       tháng      năm  

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 2/2021 và Tết 
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

I- TỔNG KẾT VẬN HÀNH THÁNG 1/2021: (từ ngày 01/01 đến 31/01/2021)

I.1- Tình hình phụ tải: 
- Tổng sản lượng tháng (kWh): 1.335.352.579
- Sản lượng TB ngày (kWh): 43.081.696
- Sản lượng ngày Max (kWh): 47.410.498   
- Sản lượng ngày Min (kWh): 30.962.012
- Công suất ngày Max (MW): 2419,3
- Công suất ngày Min (MW): 1011,2

I.2- Tình hình đầy tải, quá tải các phát tuyến và các trạm trung gian: 
Theo phụ lục đính kèm

II- KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG 2/2021:

II.1- Phụ tải dự kiến:
- Tổng sản lượng tháng (KWh): 752.595.920
- Công suất ngày Max (MW): 2354,9
- Công suất ngày Min (MW): 382,2

II.2- Danh mục thao tác vận hành lưới 22kV: 
- Thực hiện theo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện tháng 2/2021 số 

119/KH-PCBD ngày 08/01/2021 (đính kèm).

II.3- Kết lưới 22kV:
- Theo sơ đồ đính kèm quyết định ban hành số: 1568/QĐ-PCBD ngày 

28/12/2020 và 1609/QĐ-PCBD ngày 29/12/2020.

III- LƯU Ý:

1. Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, rà soát và chuẩn bị đầy đủ 
vật tư, phương tiện, thiết bị dự phòng, … để đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết 
Nguyên đán 2021.
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2. Việc đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các phụ tải quan trọng dịp Tết 
Nguyên đán 2021 thực hiện theo phương án số 101/PA-PCBD ngày 08/01/2021.

3. Việc cắt tụ bù trên lưới điện nhằm đảm bảo điện áp vận hành các ngày 
Tết Nguyên đán 2021 thực hiện theo công văn số 510/PCBD-KT ngày 
01/02/2021 về việc “cô lập tụ bù bù các ngày Tết Nguyên đán 2021”.

4. Việc vận hành các nhà máy thủy điện nhỏ và nhà máy năng lượng tái tạo trong 
thời gian tết Nguyên đán 2021 thực hiện theo công văn số 511/PCBD-KT ngày 
01/02/2021 về việc “vận hành các nhà máy thủy điện nhỏ và nhà máy năng lượng tái 
tạo trong thời gian tết Nguyên đán 2021”.

5. Khi mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam thực hiện theo phương án 
số 92/PA-PCBD ngày 07/01/2021.

6. Tiếp tục phối hợp với chính quyền, cơ quan, ban ngành và các đoàn /thể tại địa 
phương tuyên truyền, vận động khách hàng tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức theo 
hướng dẫn của Tổng công ty.

7. Tăng cường công tác bảo vệ HLATLĐCA. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
chức năng tại địa phương trong việc thực hiện công tác tuyên truyền và xử lý.

8. Duy trì hoạt động của Tổ điều hành cung cấp điện tại đơn vị. Báo cáo định kỳ 
và kịp thời tình hình cung ứng điện trên địa bàn cho Ban chỉ đạo ĐHCCĐ tại địa 
phương./.

Nơi nhận:              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban GĐ (thay b/c);                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Phòng VT&CNTT (công bố trang web);
- Các Điện lực, ĐCT (để biết);
- Phòng KT, KD, AT (để biết);
- Lưu VP, ĐĐ.
                                                           

                   Nguyễn Trung Thu
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