
                  TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

          Số:                    /KH-PCBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
           Bình Dương, ngày       tháng      năm 2020 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG 2/2020

I- TỔNG KẾT VẬN HÀNH THÁNG 12/2019:  (từ ngày 01/12 đến 31/12/2019)

I.1- Tình hình phụ tải: 
- Tổng sản lượng tháng (kWh): 1,227,110,998
- Sản lượng TB ngày (kWh): 39,584,226
- Sản lượng ngày Max (kWh): 44,482,306   
- Sản lượng ngày Min (kWh): 28,343,615
- Công suất ngày Max (MW): 2311.82
- Công suất ngày Min (MW): 973.9

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

I.3- Tình hình sự cố lưới điện: 
1.Tình hình sự cố lưới điện 110kV:

- lưới điện 110kV. Cụ thể sự cố ngày 01/12/2019 vào lúc bật 10 giờ 
45 phút bật MC 432 trạm 110kV An Tây, nguyên nhân do Công ty 
TNĐ miền Nam thí nghiệm định kỳ MC 474, 478 trạm 110kV An 
Tây làm Rơle 50BF MC 478 tác động làm bật MC 432. 10h53 cùng 
ngày, tái lập toàn bộ phụ tải trên TC C42 trạm 110kV An Tây sự cố 
lưới điện 110kV.

- Lũy kế tới tháng 12/2019 trên địa bàn PCBD quản lý để xảy ra 15 
vụ sự cố (04 vụ TBA, đường dây (05 vụ kéo dài, 06 vụ thoáng 
qua)). 

- Suất sự cố 110kV chưa thực hiện miễn trừ với EVN SPC và EVN
Sự cố kéo dài Sự cố thoáng qua Sự cố TBA

Sự cố trước miễn trừ 05 06 04
SPC giao năm 0,95 0,68 1,8

Đánh giá K đạt K đạt K đạt
- Suất sự cố 110kV dự kiến miễn trừ với EVN SPC và EVN do 

nguyên nhân khách quan được loại trừ theo Quy trình điều tra sự cố 
lưới điện 110kV ngày 14/4/2016 tại điều 10 của Quy trình này.
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Sự cố kéo dài Sự cố thoáng qua Sự cố TBA
Sự cố sau miễn trừ 00 00 01

SPC giao năm 0,95 0,68 1,8
Đánh giá Đạt Đạt Đạt

2.Tình hình sự cố lưới điện 22kV:
a- Tổng số vụ sự cố tháng 12/2019.

Tổng số vụ sự cố tháng 12/2019 trên địa bàn PCBD xảy ra 06 vụ tăng 
01 vụ so với tháng 11 năm 2019 (05 vụ) và giảm 04 vụ so với cùng kỳ 
năm 2018 (10 vụ). 

Tháng 11 năm 2019 Tháng 12 năm 2019 Tăng/giảm so với tháng trước

KD TQ TBA Tổng KD TQ TBA Tổng KD TQ TBA Tổng

5 0 0 5 5 1 0 6 0 1 0 1

- Nguyên nhân sự cố xảy ra trong tháng 12/2019 là: do ảnh hưởng tài sản 
khách hàng (05 vụ), sự cố do phóng cáp ngầm 01 vụ.

b- Lũy kế tổng số vụ sự cố đến tháng 12/2019:
- Lũy kế tới tháng 12 năm 2019 là 171 vụ sự cố giảm 04 vụ so với lũy kế 

cùng kỳ năm 2018 (175 vụ).
Lũy kế tới tháng 12/2019 Lũy kế tới tháng 12/2018 Tăng/giảm so với cùng kỳ

KD TQ TBA Tổng KD TQ TBA Tổn
g KD TQ TBA Tổng

T/H 146 22 3 171 155 16 4 175 -9 6 -1 -04
SPC giao 69.8 56.86 8,41
Đánh giá K. 

đạt Đạt Đạt
 

 Số vụ sự cố đã loại trừ với EVN SPC (tính tới tháng 12/2019)
Lũy kế tới tháng 12/2019 Lũy kế tới tháng 12/2018 Tăng/giảm so với cùng kỳ

KD TQ TBA Tổng KD TQ TBA Tổng KD TQ TBA Tổng

T/H 62 13 0 75 47 6 2 55 13 7 -1 19
SPC 
giao 69.8 56.86 8,41

Đánh giá Đạt Đạt Đạt

I.4- Tình hình thực hiện độ tin cậy lưới điện: 
 Tình hình thực hiện độ tin cậy lưới điện tháng 12/2019:

 SAIDI là 33,4 phút (Công tác LĐ 22kV là 33,1 phút; công tác LĐ 110kV 
là 0,02 phút; công tác LĐ truyền tải là 0 phút; sự cố LĐ 22kV là 0,2 phút; sự cố 
LĐ 110kV là 0 phút; sự cố LĐ truyền tải là 0 phút); SAIFI là 0,168 và MAIFI là 
0,000

 Tổng hợp năm 2019 đến ngày 31/12/2019:
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Mất điện do sự cố LĐ 
phân phối

Mất điện do sự cố LĐ 
110kV

Mất điện do công tác có 
kế hoạch LĐ phân phối

Mất điện do công tác có 
kế hoạch LĐ 110kV

Tổng hợp các trường hợp 
mất điện

Kết quả 
MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI MAIFI SAIDI SAIFI

LK từ 
đầu 
năm

0.2058 17.49 0.308 0.0003 5.44 0.197 0.1992 258.2 1.190 0.0272 21.33 0.046 0.3098 294.4 1.740

KH lũy 
kế từ 
đầu 
năm

0.3010 3.48 0.205    1.2490 298.1 4.255    1.5500 301.6 4.460

Kết quả 
LK từ 

đầu 
năm 
/KH

Đạt Không 
đạt

Không 
đạt    Đạt Đạt Đạt    Đạt Đạt Đạt

II- KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG 2/2020:

II.1- Phụ tải dự kiến:
- Tổng sản lượng tháng (KWh): 1,224,325,423
- Công suất ngày Max (MW): 2318.3
- Công suất ngày Min (MW): 545.6

II.2- Danh mục thao tác vận hành lưới 22kV: 
- Thực hiện theo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện tháng 2/2020 số 

153/KH-PCBD ngày 10/01/2020 (đính kèm).

II.3- Kết lưới 22kV:
- Vận hành bình thường theo sơ đồ kết lưới tại phòng Điều độ.

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 2020.

2. Tăng cường công tác tiết kiệm điện. Lựa chọn hình thức tuyên truyền tiết kiệm 
điện hiệu quả, phù hợp với từng đặc điểm địa phương. Phối hợp với cơ quan thông tin 
đại chúng Trung ương và địa phương để tăng cường tuyên truyền về tiết kiệm điện.

3. 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.

4. Tiếp tục phối hợp với chính quyền, cơ quan, ban ngành và các đoàn thể tại địa 
phương tuyên truyền, vận động khách hàng tham gia đầu tư ĐMTMN và hỗ trợ cho 
khách hàng bằng nhiều hình thức theo hướng dẫn của Tổng công ty.

5. Tiếp tục thực hiện ký thỏa thuận với khách hàng tham gia chương trình DR 
phi thương mại.
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6. 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 (e-copy, thay b/c);                          PHÓ GIÁM ĐỐC
- Phòng VT&CNTT (e-copy, công bố trang web);
- Các Điện lực, ĐCT (e-copy);
- Phòng KT, AT (e-copy, để biết);
- Lưu VP, ĐĐ.
                                                           

                   Nguyễn Trung Thu
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