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

Số:            /KH-PCBL Bạc Liêu, ngày        tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
Về việc vận hành lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 01/2021

I. Tình hình vận hành lưới điện tháng 12/2020:
- Công ty không thực hiện điều hòa phụ tải theo công suất, sản lượng 

phân bổ, chỉ thực hiện cắt điện phục vụ công tác cải tạo đấu nối các công trình, 
bảo trì sửa chữa lưới điện ngăn ngừa sự cố, đáp ứng đủ điện cho tất cả các thành 
phần phụ tải.

- Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn và liên 
tục phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là đảm 
bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân 
dân tỉnh Bạc Liêu; Điểm cách ly phòng chống dịch Covid - 19 tại khu ký túc xá 
Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu; Triển lãm bản đồ và trưng bày tư 
liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp 
lý”; Hội chợ “Công nghiệp – Thương mại và Triển lãm sản phẩm OCOP Bạc 
Liêu năm 2020”; Lễ Noel; Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-
2021.

- Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cung cấp điện Công ty 
và báo cáo định kỳ tình hình cung cấp điện cho Ban chỉ đạo cung cấp điện của 
tỉnh.

1. Tình hình nguồn, phụ tải của toàn Công ty:
a) Sản lượng điện nhận và công suất:

Thực hiện A (kWh)
Tăng/giảm 
so với kỳ 

trước (%)

Amax 
ngày 

(kWh)
Ngày

Abq 
ngày 

(kWh)

Pmax 
(MW) Ngày Ptb 

(MW)

Tháng 01/2020 88.010.806 6,07 2.940.916 22/01/2020 2.839.058 143,68 24/01/2020 116,52

Tháng 02/2020 82.770.033 7,61 2.977.409 16/02/2020 2.854.139 146,4 16/02/2020 115,87

Tháng 3/2020 98.630.719 3,5 3.378.839 10/3/2020 3.181.636 162,81 10/3/2020 129,63

Tháng 4/2020 100.587.907 -1,97 3.547.874 23/4/2020 3.352.930 171,56 23/4/2020 136,35

Tháng 5/2020 114.075.792 9,85 3.862.182 11/5/2020 3.679.864 186,43 10/5/2020 146,68
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Thực hiện A (kWh)
Tăng/giảm 
so với kỳ 

trước (%)

Amax 
ngày 

(kWh)
Ngày

Abq 
ngày 

(kWh)

Pmax 
(MW) Ngày Ptb 

(MW)

Tháng 6/2020 99.367.221 5,14 3.547.830 09/6/2020 3.312.241 170,8 08/6/2020 132,21

Tháng 7/2020 103.121.813 6,21 3.506.679 23/07/2020 3.326.510 167,98 05/7/2020 133,24

Tháng 8/2020 102.150.006 10,21 3.653.916 27/08/2020 3.295.161 174,88 31/08/2020 131,92

Tháng 9/2020 102.446.634 11,57 3.596.821 05/09/2020 3.414.888 176,72 04/09/2020 137,49

Tháng 10/2020 98.799.930 1,18 3.458.034 01/10/2020 3.187.095 164,99 01/10/2020 129,8

Tháng 11/2020 92.500.965 0,23 3.189.768 06/11/2020 3.083.365 155,19 06/11/2020 127,9

Tháng 12/2020 
(dự kiến) 90.260.900 3,27 2.995.753 18/12/2020 2.911.642 148,07 14/12/2020 116,3

Lũy kế năm 2020 1.172.722.726 5,17 3.862.182 11/5/2020 3.204.160 186,43 10/5/2020 129,03

b) Điện mua các NM ≤ 30MW: không có.
c) Tình hình mất điện:
- Cắt điện theo lệnh A2 (do tiết giảm): Không có. Lũy kế: không có.
- Mất điện do rơle 81: Không có. Lũy kế: 01 vụ, lúc 06 giờ 43 phút ngày 

11/4/2020, sự cố nguồn nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Relay 81 tác động cắt MC 
478 trạm 110kV Bạc Liêu, MC 478 trạm 110kV Giá Rai, MC 477 trạm 110kV 
Hồng Dân. Công suất mất: 24,5 MW, sản lượng mất: 5.908 kWh.

- Sản lượng mất do công tác lưới điện 110 kV: Không có.
- Sản lượng mất do công tác lưới điện 22 kV:
+ Tháng 12/2020: Tổng sản lượng mất:  171.198 kW.h; Trung bình ngày:   

5.523 kW.h.
+ Lũy kế năm 2020: Tổng sản lượng mất: 2.842.450 kW.h; Trung bình 

ngày: 7.766 kW.h.
2. Tình hình đầy/quá tải đường dây và thiết bị:
a) Lưới điện 110kV: không có đường dây và máy biến áp vận hành 

đầy/quá tải.
b) Lưới điện 22kV: không có đường dây 22kV vận hành đầy/quá tải.
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3. Tình hình sự cố lưới điện:
a) Lưới điện 110kV:

Thoáng qua Kéo dài Trạm biến áp

Sự cố Năm 
2020
(vụ)

Năm 
2019 
(vụ)

So sánh 
2020/2019
Tăng (+), 
Giảm (-)

(vụ)

Năm 
2020
(vụ)

Năm 
2019 
(vụ)

So sánh 
2020/2019
Tăng (+), 
Giảm (-)

(vụ)

Năm 
2020
(vụ)

Năm 
2019 
(vụ)

So sánh 
2020/2019
Tăng (+), 
Giảm (-)

(vụ)

Tháng 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TH LK 
năm 2020 0,0 2 -2 0,0 0,0 0,0 1 1 0,0

- Sự cố Trạm biến áp 110kV Giá Rai do nguyên nhân khách quan Công ty 
trình Tổng công ty xem xét giải trừ (công văn số 3541/PCBL-KT ngày 
17/8/2020 của Công ty Điện lực Bạc Liêu), chi tiết sự cố như sau:

Lúc 16 giờ 46 phút, ngày 11/7/2020 tại trạm biến áp 110kV Giá Rai xảy 
ra sự cố nổ máy cắt 431, rơle 50/51S tác động, dòng sự cố Ia = 6.188A; Ib = 
6.181A; Ic = 6.550A, cùng thời gian bật máy cắt 412 trạm 110kV Giá Rai - rơle 
51N pha A, B, C tác động, dòng sự cố Ia= 4.725A, Ib= 4.600A, Ic= 4.519A, In= 
4.594A (mất điện các phát tuyến 471, 473, 477 trạm 110kV Giá Rai, công suất 
mất khoảng 21MW, sản lượng mất khoảng 45.150 kWh), đến 23 giờ 12 phút 
ngày 12/7/2020 hoàn thành công tác thay thế mới máy cắt 431 và đóng điện đưa 
thiết bị vào vận hành tốt, nguyên nhân sự cố nổ máy cắt 431 do hư hỏng nội bộ 
bên trong MC 431 làm phóng điện gây nổ và phát nhiệt tủ hợp bộ MC 431.

b) Lưới điện 22kV:

Thoáng qua Kéo dài Trạm biến áp

Sự cố Năm 
2020
(vụ)

Năm 
2019 
(vụ)

So sánh 
2020/2019
Tăng (+), 
Giảm (-)

(vụ)

Năm 
2020
(vụ)

Năm 
2019 
(vụ)

So sánh 
2020/2019
Tăng (+), 
Giảm (-)

(vụ)

Năm 
2020
(vụ)

Năm 
2019 
(vụ)

So sánh 
2020/2019
Tăng (+), 
Giảm (-)

(vụ)

Tháng 12 7 2 +5 8 12 -4 1 5 -4

TH LK 
năm 2020 88 113 -25 104 144 -40 11 25 -14

- Sự cố thoáng qua: 07 vụ, tăng 05 vụ so với cùng kỳ 2019 (02 vụ).
- Sự cố kéo dài: 08 vụ, giảm 04 vụ so với cùng kỳ 2019 (12 vụ).
- Sự cố trạm biến áp: 01 vụ, giảm 04 vụ so với cùng kỳ 2019 (05 vụ).
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- Nguyên nhân sự cố đường dây và trạm biến áp:
+ Sự cố do động vật (rắn, chim...): 04/16 vụ, chiếm 25,0%. 
+ Sự cố do phóng thiết bị (FCO, LBFCO, TU, LA…): 03/16 vụ, chiếm 

18,75%.
+ Sự cố do phóng sứ 24kV: 05/16 vụ, chiếm 31,25%.
+ Sự cố do nguyên nhân khác (đứt chì…): 02/16 vụ, chiếm 12,5%.
+ Sự cố do cây xanh, diều, anten, tole, rơm,... bay/ngã vào đường dây: 

01/16 vụ, chiếm 6,25%.
+ Sự cố trạm biến áp do suy giảm cách điện: 01/16 vụ, chiếm 6,25%.
4. Độ tin cậy cung cấp điện:
- Thực hiện mất điện 04 trường hợp dự kiến tháng 12/2020:
+ MAIFI: 0,1255/0,1795 lần;
+ SAIDI: 24,7/24,842 phút;
+ SAIFI: 0,387/0,4337 lần.
- Thực hiện mất điện 04 trường hợp dự kiến lũy kế năm 2020:
+ MAIFI: 1,643/1,84 lần (TH/KH): Đạt
+ SAIDI: 282,6816/286,92 phút (TH/KH): Đạt
+ SAIFI: 4,144/4,84 lần (TH/KH): Đạt
II. Kế hoạch vận hành tháng 01/2021:
1. Dự báo nhu cầu phụ tải điện:
a) Sản lượng điện nhận và công suất:
- Tổng sản lượng điện nhận tháng: 93.500.000 kWh/tháng. 
- Sản lượng điện nhận bình quân ngày: 3.016.129 kWh/ngày.
- Sản lượng điện nhận ngày lớn nhất: 3.211.656 kWh/ngày.
- Công suất lớn nhất: 158 MW.
- Công suất trung bình: 125,7 MW.
b) Điện mua các NM ≤ 30MW: không có.
2. Giải pháp ngăn ngừa/giảm sự cố lưới điện và nâng cao các chỉ tiêu 

độ tin cậy cung cấp điện:
a) Ngăn ngừa/giảm sự cố lưới điện:
- Tiếp tục thực hiện quấn băng keo cách điện trung áp kín các vị trí bị hở 

trên các tuyến đường dây bọc trung áp (tại các vị trí dây bị tróc vỏ cách điện, vị 
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trí mối nối lèo, mối nối thẳng, các khoảng hở phát sinh trong quá trình vận 
hành…) để hạn chế sự cố.

- Thực hiện kiểm tra phóng điện cục bộ trên các thiết bị điện (RC, LBS, 
TU, TI, LA, FCO, LBFCO) bằng thiết bị đo PD, ưu tiên đầu các phát tuyến và 
các tuyến trục chính có phụ tải quan trọng nhằm kịp thời phát hiện hiện tượng 
phóng điện trên thiết bị để có giải pháp xử lý.

- Tuyên truyền vận động người dân cho chặt tỉa cành, nhánh cây xanh gần 
lưới điện để hạn chế khả năng ngã đổ. Thực hiện phát quang triệt để 
HLATLĐCA để đảm bảo thông thoáng, không để cây cao ngã hoặc va quẹt vào 
lưới điện gây sự cố.

- Thực hiện đúng tiến độ kế hoạch công tác thí nghiệm định kỳ, kết hợp 
vệ sinh công nghiệp tại các trạm biến áp phân phối và thiết bị.

- Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra ngày, kiểm tra đêm, kiểm tra đột xuất, 
đo nhiệt độ mối nối, mối lèo theo quy định.

- Khi xảy ra sự cố các Điện lực tổ chức điều tra nguyên nhân sự cố và có 
những giải pháp ngăn ngừa sự cố lặp lại, không để tồn tại sự cố chưa tìm ra 
nguyên nhân.

- Các Điện lực thường xuyên theo dõi phụ tải các trạm biến áp, kịp thời 
xử lý các trạm biến áp có phụ tải lớn hơn 70% tải định mức máy biến áp để hạn 
chế sự cố do quá tải (ưu tiên giải pháp tách trạm và hoán chuyển các máy biến 
áp giữa các trạm biến áp trong nội bộ Điện lực).

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm sự cố lưới điện theo chương 
trình công tác ngăn chặn/giảm sự cố lưới điện và củng cố hành lang an toàn lưới 
điện cao áp năm 2020 (Chương trình số 403/CTr-PCBL ngày 22/01/2020 của 
Công ty Điện 

b) Nâng cao các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện:
- Theo dõi và cập nhật đầy đủ dữ liệu các sự kiện ngừng cung cấp điện 

vào chương trình quản lý vận hành lưới điện (chương trình OMS), có đánh giá 
nhận xét kết quả thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện hàng tuần, hàng 
tháng kịp thời xử lý các trường hợp mang tính đột biến.

- Giám sát, kiểm tra và rà soát dữ liệu báo mất điện từ hệ thống SCADA , 
CRM, đo xa tự động cập nhật dữ liệu vào chương trình OMS tính độ tin cậy 
cung cấp điện.

- Phối hợp cắt điện thực hiện nhiều công tác trên cùng một tuyến đường 
dây khi xây dựng kế hoạch công tác: xử lý khiếm khuyết, sửa chữa thường 
xuyên, sửa chữa lớn,…và tổ chức tốt biện pháp thi công để hạn chế thời gian 
mất điện.

- Thực hiện tốt công tác giảm sự cố trên lưới điện nhằm nâng cao độ tin 
cậy cung cấp điện.
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- Xây dựng phương thức tối ưu khai thác mọi khả năng đáp ứng của lưới 
điện để chuyển tải cấp điện cho khu vực không công tác.

3. Kế hoạch công tác lưới điện truyền tải: không có.
4. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV và lưới điện trung hạ áp: đính 

kèm danh mục kế hoạch vận hành lưới điện 110kV và trung, hạ áp tháng 
01/2021.

Lưu ý:
- Khi xảy ra mất cân đối cung cầu trên hệ thống điện miền Nam, Điều độ 

viên Công ty và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện thực hiện theo phương án 
điều hòa công suất sản lượng khi xảy ra mất cân đối cung cầu đính kèm kế 
hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (kế hoạch số 5278/KH-PCBL 
ngày 01/12/2020) được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1935/QĐ-
UBND ngày 07/12/2020.

- Tiếp tục tuyên truyền tiết kiệm điện theo chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 
15/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường thực 
hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ Tết Dương lịch./.

Nơi nhận:
- Ban KT-EVN SPC (báo cáo);                                                       
- BGĐ Công ty (báo cáo);
- Phòng AT, KD, KT (biết);
- Phòng VTCNTT (công bố trên website Công ty);
- Đội QLVHLĐCT (thực hiện);
- Các Điện lực trực thuộc (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ.NT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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