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KẾ HOẠCH 

Về việc không huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà 

 từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 

 

Căn cứ công văn số: 5736/PCBL-ĐĐ ngày 31/10/2022 của Công ty 

Điện lực Bạc Liêu về việc huy động công suất của nguồn ĐMTMN tránh quá 

tải lưới điện từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022. 

Điện lực Đông Hải xây dựng kế hoạch không huy động nguồn công 

suất Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) của các khách hàng từ ngày 

31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 cụ thể: (theo phụ lục đính kèm). 

Điện lực Đông Hải yêu cầu các Phòng, Đội trực thuộc thực hiện các nội 

dung như sau: 

1. Phòng KHKT:  

- Căn cứ kế hoạch đã xây dựng, thông báo với từng khách hàng về 

thời gian không huy động để khách hàng biết. 

- Báo cáo phụ lục 1 (đính kèm) về phòng Điều Độ Công ty Điện 

lực Bạc Liêu khi thực hiện huy động nguồn công suất ĐMTMN theo kế 

hoạch được duyệt. 

2. Đội QLVH ĐD và TBA và Đội QLTH:  

- Thực hiện huy động nguồn công suất ĐMTMN theo kế hoạch 

được duyệt. 

- Báo cáo phụ lục 2 (đính kèm) về phòng Điều Độ Công ty Điện 

lực Bạc Liêu khi thực hiện kết thúc huy động nguồn công suất ĐMTMN theo 

kế hoạch được duyệt. 

Yêu cầu các Phòng, Đội nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo thực 

hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Đội QLVH ĐD và TBA “thực hiện’’; 

- Đội QLTH “thực hiện’’; 

- P.KHKT “thực hiện’’; 

- Lưu: VT, KHKT.Ln. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Chí Cường 
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