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 KẾ HOẠCH 

Về việc vận hành lưới điện Công ty Điện lực Bạc Liêu  

tuần 45/2022 (từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022) 

 

I. Tình hình vận hành lưới điện tuần 42/2022 (từ ngày 17/10/2022 đến 

ngày 23/10/2022): 

- Công ty đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ổn định, chỉ 

thực hiện ngừng cung cấp điện phục vụ công tác ngăn ngừa sự cố, bảo trì sửa chữa 

lưới điện; đáp ứng đủ điện phục vụ tất cả các thành phần phụ tải, góp phần ổn 

định và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện 

an toàn liên tục phục vụ Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn 

tỉnh Bạc Liêu. 

- Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cung cấp điện Công 

ty Điện lực Bạc Liêu và báo cáo định kỳ tình hình cung cấp điện đến 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 cùng kỳ (%) 

Amax ngày 

(kWh) 
Ngày 

Abq ngày 

(kWh) 

Pmax 

(MW) 
Ngày 

Ptb 

(MW) 

Tuần 42/2022  23.860.668 1,99 3.603.476  18/10/2022 3.408.667 173,88  17/10/2022 141,77 

Lũy kế năm 2022  

(đến ngày 

23/10/2022)  

1.052.054.146 

 
5,35 4.213.778  16/6/2022 3.549.828 197,91 27/4/2022 137,74 

b) Điện mua các NM ≤ 30MW: Không có. 

c) Ngừng cung cấp điện do rơle 81: Tuần 42/2022: Không có; Lũy kế năm 

2022 (đến ngày 23/10/2022): Không có. 

Cắt điện theo lệnh Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (A2): 

Ngày 17/10/2022 (từ 17 giờ 46 phút đến 18 giờ 10 phút) cắt điện khẩn cấp theo 

lệnh A2 (do sự cố nguồn) với công suất cắt là 13 MW, cắt điện các phát tuyến 

473HD.1, 481.2, 473G.3, 478G.1, sản lượng mất khoảng 4.800 kWh. 

d) Sản lượng điện mất do công tác lưới điện: 

- Sản lượng điện mất do công tác lưới điện 110 kV tuần 42/2022: Không 

có; Lũy kế năm 2022 (đến ngày 23/10/2022): Không có. 

- Sản lượng điện mất do công tác lưới điện 22kV:  
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+ Tuần 42/2022: Sản lượng điện mất: 339.495 kW.h; Trung bình ngày: 

48.499 kW.h.  

+ Lũy kế năm 2022 (đến ngày 23/10/2022): Tổng sản lượng điện mất: 

5.637.777 kW.h; Trung bình ngày: 19.047 kW.h. 

2. Tình hình đầy/quá tải đường dây và thiết bị: 

a) Lưới điện 110kV: Không có máy biến áp và đường dây 110kV vận hành 

đầy/quá tải. 

b) Lưới điện 22kV: Không có đường dây 22kV vận hành đầy/quá tải. 

3. Tình hình sự cố lưới điện: 

a) Lưới điện 110kV:  

Sự cố 

Thoáng qua Kéo dài Trạm biến áp 

Năm 

2022 

(vụ) 

Năm 

2021 

(vụ) 

So sánh 

2022/2021 

Tăng (+), 

Giảm (-) (vụ) 

Năm 

2022 

(vụ) 

Năm 

2021 

(vụ) 

So sánh 

2022/2021 

Tăng (+), 

Giảm (-) (vụ) 

Năm 

2022 

(vụ) 

Năm 

2021 

(vụ) 

So sánh 

2022/2021 

Tăng (+), 

Giảm (-) (vụ) 

Tuần 42/2022  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lũy kế năm 2022  

(đến ngày 

23/10/2022) 

0,0 1 -1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Sự cố tuần 42/2022:  

- Sự cố thoáng qua: 0,0 vụ, bằng số vụ so cùng kỳ 2021 (00 vụ). 

- Sự cố kéo dài: 0,0 vụ, bằng số vụ so cùng kỳ 2021 (00 vụ). 

- Sự cố trạm biến áp: 0,0 vụ, bằng số vụ so cùng kỳ 2021 (0,0 vụ). 

* Lũy kế năm 2022 (đến ngày 23/10/2022): 

- Sự cố thoáng qua: 0,0 vụ, giảm 01 vụ so cùng kỳ 2021 (01 vụ). 

- Sự cố kéo dài: 01 vụ, bằng số vụ so cùng kỳ 2021 (01 vụ). 

- Sự cố trạm biến áp: 0,0 vụ, bằng số vụ so cùng kỳ 2021 (0,0 vụ). 

Cụ thể: 

+ Sự cố kéo dài lúc 21 giờ 45 phút, ngày 07/4/2022 TBA 110kV An Xuyên 

bật MC 172 do rơ le 21 vùng 2 pha B tác động, khoảng cách d=43,4km, dòng sự 

cố Ib=2.160A, In=2.160A, R79 tự đóng lại không thành công; Cùng giờ TBA 

110kV Hồng Dân bật MC 171 do rơ le 21 hiệu Toshiba-GRZ200 vùng 1 pha B 

tác động, khoảng cách d=1,6km, dòng sự cố Ia=940A, Ib=930A, Ic=590A, 

In=2.440A, R79 không tự đóng lại; Lúc 22 giờ 10 phút Điều độ A2 chuyển nguồn 

TBA 110kV Hồng Dân nhận điện qua đường dây 173 Long Mỹ - 172 Hồng Dân; 

Nguyên nhân chuỗi sứ Polymer pha B trụ 269 đường dây 110kV 172 An Xuyên - 

171 Hồng Dân bị sét đánh phóng nám (thời tiết mưa kèm theo giông sét), mất điện 

các phát tuyến 471HD, 475HD, 477HD, 472HD, 474HD, 478HD TBA 110kV 

Hồng Dân, công suất mất khoảng 24MW, sản lượng mất khoảng 10.000 kWh). 
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b) Lưới điện 22kV: 

Sự cố 

Thoáng qua Kéo dài Trạm biến áp 

Năm 

2022 

(vụ) 

Năm 

2021 

(vụ) 

So sánh 

2022/2021 

Tăng (+), Giảm 

(-) (vụ) 

Năm 

2022 

(vụ) 

Năm 

2021 

(vụ) 

So sánh 

2022/2021 

Tăng (+), 

Giảm (-) (vụ) 

Năm 

2022 

(vụ) 

Năm 

2021 

(vụ) 

So sánh 

2022/2021 

Tăng (+), 

Giảm (-) (vụ) 

Tuần 42/2022  1 4 -3 0,0 2 -2 1 1 0,0 

Lũy kế năm 2022 

(đến ngày 

23/10/2022) 

74 105 -31 96 138 -42 23 19 +4 

* Sự cố tuần 42/2022: 

- Sự cố thoáng qua: 01 vụ, giảm 03 vụ so cùng kỳ 2021 (04 vụ). 

- Sự cố kéo dài: 0,0 vụ, giảm 02 vụ so cùng kỳ 2021 (02 vụ). 

- Sự cố trạm biến áp: 01 vụ, bằng số vụ so cùng kỳ 2021 (01 vụ). 

- Các nguyên nhân sự cố đường dây và trạm: 

+ Sự cố do phóng thiết bị (FCO,…): 01/2, chiếm 50,0%. 

+ Sự cố TBA do suy giảm cách điện làm hỏng MBA: 01/2 vụ, chiếm 50,0%. 

* Lũy kế năm 2022 (đến ngày 23/10/2022): 

- Sự cố thoáng qua: 74 vụ, giảm 31 vụ với cùng kỳ 2021 (105 vụ). 

- Sự cố kéo dài: 96 vụ, giảm 42 vụ so với cùng kỳ 2021 (138 vụ). 

- Sự cố trạm biến áp: 23 vụ, tăng 04 vụ so với cùng kỳ 2021 (19 vụ). 

4. Độ tin cậy cung cấp điện: Tuần 42/2022. 

Thực hiện 

Độ tin cậy Tổng hợp Độ tin cậy phân phối 

MAIFI 

(lần) 

SAIDI 

(phút) 

SAIFI 

(lần) 

MAIFI 

(lần) 

SAIDI 

(phút) 

SAIFI 

(lần) 

Tuần 42/2022 0,1979 48,4545 0,1296 0,0977 6,5622 0,0323 

Lũy kế năm 2022 

(đến ngày 23/10/2022) 
2,9004 1.149,61 4,705 1,2424 219,7265 1,5692 

Kế hoạch năm 2022 7,12 1.566 6,94 2,31 281 2,66 

Tỷ lệ (%)  

LK thực hiện/KH năm 2022 
40,74 73,41 67,80 53,78 78,19 58,99 

II. Tình hình vận hành lưới điện tuần 45/2022 (từ ngày 07/11/2022 đến 

ngày 13/11/2022): 

1. Dự báo nhu cầu phụ tải điện: 

a) Sản lượng điện nhận và công suất: 

- Tổng sản lượng điện nhận tuần: 23.253.703 kWh/tuần.  

- Sản lượng điện nhận bình quân ngày: 3.321.958 kWh/ngày. 
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- Sản lượng điện nhận ngày lớn nhất: 3.452.331 kWh/ngày. 

- Công suất bình quân ngày: 132,07 MW. 

- Công suất ngày lớn nhất: 162,41 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: 

- 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. 

- 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 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). 

- 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 2022 (Chương trình số 928/CTr-PCBL ngày 18/02/2022 của Công ty Điện 

lực Bạc Liêu). 

b) Nâng cao các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: 

- Thực hiện Chương trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2022 

(Chương trình 1066/CTr-PCBL ngày 28/02/2022).  

- Thực hiện triệt để việc áp dụng công tác vệ sinh cách điện hotline trên 

lưới điện (Công ty đã tổ chức thực hiện công tác vệ sinh cách điện hotline trên 

112,417 km đường dây trung áp; Tổng sản lượng điện không phải cắt điện khi vệ 

sinh hotline là 1.276.747 kWh; Chỉ số SAIDI giảm được khi không phải cắt điện 

để vệ sinh là 289,3 phút). 

- Triển khai thực hiện ngay công tác sửa chữa lưới điện hotline khi Tổng 

công ty trang bị phương tiện, vật tư thiết bị. 

- Các Điện lực bố trí nhân sự lập lịch công tác tuần, tháng phải tính toán 

chỉ số SAIDI và phòng Điều độ hằng ngày kiểm soát việc thực hiện độ tin cậy, 

thao tác trên chương trình OMS. 
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- Đối với đường dây trục chính có nhiều nhánh rẽ, khi công tác trên trục 

chính phải thực hiện công tác liên quan đến các thiết bị đầu nhánh rẽ để tránh 

trường hợp khi thực hiện công tác tại các nhánh rẽ phải cắt điện lại trục chính. 

- Chủ động lập kế hoạch chi tiết, kết hợp nhiều hạng mục công việc (cả 

phần trung và hạ áp) có liên quan, đồng thời kết hợp công tác Thí nghiệm định kỳ 

hằng năm vào những công tác có kế hoạch (SCTX, ĐTXD, SCL…) để hạn chế 

thấp nhất tần suất cắt điện. 

- Chủ động phối hợp giữa các công tác của các Điện lực và các đơn vị thi 

công bên ngoài nhằm giảm tần suất ngừng cung cấp điện. 

- Thực hiện nghiêm về thời gian công tác trên lưới điện tại các văn bản của 

Công ty (Quyết định 1388/QĐ-PCBL ngày 06/10/2020 của Công ty về việc Ban 

hành Quy định thời gian công tác trên lưới điện tỉnh Bạc Liêu và công văn 

811/PCBL-ĐĐ ngày 26/02/2020 của Công ty về việc triển khai định mức thời 

gian thực hiện từng hạng mục công việc),… 

- Theo dõi sát sao và cập nhật đầy đủ dữ liệu ngừng cung cấp điện vào 

chương trình OMS, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số độ tin cậy 

cung cấp điện hằng tuần, hằng tháng. 

- Hàng tháng Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế và các Điện lực tổ 

chức, phân công từng nhóm công nhân quản lý vận hành thực hiện phát quang 

hành lang an toàn lưới điện, phát quang cây xanh bụi rậm xung quanh gốc trụ điện 

và cọc néo dây chằng. 

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 kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban KT-EVN SPC (thay báo cáo);                                                        

- BGĐ Công ty (thay báo cáo); 

- Phòng AT, KD, KT (biết); 

- Phòng VTCNTT (công bố trên website Công ty); 

- ĐCT (thực hiện); 

- Các Điện lực trực thuộc (thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐĐ.TĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Tâm 
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