
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 

ĐIỆN LỰC HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /ĐLHB-QLVH 

V/v thực hiện mức công suất 

không hấp thụ được của nguồn 

ĐMTMN để tránh quá tải lưới 

điện từ ngày 03/01 đến ngày 

09/01/2022 

Hòa Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Chủ đầu tư điêṇ măṭ trời mái nhà 

 

Căn cứ công văn số 736/BCT-ĐTĐL ngày 05/02/2021 của Bộ Công Thương, 

về việc một số vấn đề cấp bách trong vận hành và đảm bảo an toàn hệ thống điện; 

Căn cứ công văn số 06/PCBL-ĐĐ ngày 03/01/2022 của Công ty Điện lực 

Bac̣ Liêu, về việc thực hiện mức công suất không hấp thụ được của nguồn 

ĐMTMN để tránh quá tải lưới điện từ ngày 03/01 đến ngày 09/01/2022. 

Điêṇ lưc̣ Hòa Bình thông báo thưc̣ hiêṇ kế hoac̣h với nội dung như sau: 

- Thực hiện huy động công suất của nguồn ĐMTMN không phát lên lưới 

điện từ ngày 03/01 đến ngày 08/01/2022 (dự kiến từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 

phút) và ngày 09/01/2022 (dự kiến từ 09 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút) được 

phân bổ theo phụ lục đính kèm. 

Điện lực Hòa Bình rất mong nhận được sự thông cảm và phối hợp của các 

Chủ đầu tư. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để phối hơp̣); 

- Ban GĐ ĐLHB (thay báo cáo); 

- Phòng KD (để biết); 

- Phòng KHKT (để biết); 

- Lưu: VT, QLVH.TK. 
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